Regulamin Konkursu „DIE SCHÖNSTE WEIHNACHTSKARTE”
1.

Organizatorem konkursu są nauczyciel języka niemieckiego.

2.

Cele konkursu:
 doskonalenie umiejętności językowych;
 doskonalenie umiejętności pisania życzeń w języku obcym
 kultywowanie zwyczaju wysyłania tradycyjnych kartek świątecznych
 uświadomienie uczniom podobieństw i różnic kulturowych;
 kształtowanie tolerancji dla innych ludzi;
 pobudzenie wyobraźni oraz kreatywności uczniów;
 rozwijanie zdolności technologicznych;
 rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, talentów i wyobraźni uczniów.

3. Temat konkursu:

die schönste Weihnachtskarte - najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa
Konkurs polega na wykonaniu kartki zainspirowanej Świętami Bożego Narodzenia
(z motywem świątecznym lub zimowym) i umieszczeniu na niej krótkich życzeń w języku
niemieckim.
4. Adresaci konkursu: uczniowie klas VII-VIII SP
5. Warunki uczestnictwa:
 praca konkursowa powinna być wykonana na komputerze, i przesłana w wersji .png
lub .jpg;
 praca nie może mieć elementów ruchomych;
 program do wykonania pracy jest dowolny;
 praca powinna być wykonana samodzielnie przez ucznia;
 prace zostaną umieszczone na Facebooku szkolnym w podpisanym folderze ze
zdjęciami, gdzie od 11 do 18 grudnia będzie można lajkować kartki;
 trzy prace z najwyższą liczbą lajków zostaną nagrodzone;
 prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.

Pracę w załączniku należy przesłać mailem na adres:
meg.kasprowicz@gmail.com
do 9 grudnia, wpisując w treść maila: imię, nazwisko, klasę.
Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych rodzica i ucznia (załącznik do niniejszego regulaminu).
Prace bez tych informacji nie będą oceniane.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły i Facebooku szkolnym
21 grudnia.

Organizator konkursu: Małgorzata Kasprowicz

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu

OŚWIADCZENIE
Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w konkursie plastycznym ,,UNICEF –
„Die schönste Weihnachtskarte ‒ najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa” organizowanym
przez Szkołę Podstawową nr 5 im. UNICEF w Koszalinie
1. Wyrażam zgodę na udział w konkursie mojego dziecka:
………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, klasa)

………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres szkoły)

………………………………………………………………………………………………
(dane rodzica/opiekuna: imię i nazwisko)

2. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych mojego
dziecka oraz moich (podanych powyżej) w celu organizacji konkursu „Die schönste Weihnachtskarte
‒ najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa”.
3. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka na stronie
internetowej i portalach społecznościowych organizatora konkursu, w szczególności informujących
o jego wynikach.
4. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie
publikowanie stworzonej przez moje dziecko pracy konkursowej na stronie internetowej i portalach
społecznościowych organizatora konkursu.
5. Oświadczam, że wiem, iż wyrażone powyżej zgody mogą być w dowolnym momencie odwołane.
6. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o tym, że:
1) Administratorem danych osobowych moich i mojego dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 5 im.
UNICEF w Koszalinie, adres siedziby ul. Franciszkańska 102, 75-255 Koszalin
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email iod@zeto.koszalin.pl lub
pod adresem administratora.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu plastycznego „Die schönste
Weihnachtskarte ‒ najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa” napodstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
4) Dane osobowe przetwarzane będą bezterminowo.
5) Posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
6) Jeżeli uważam, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO, mam prawo wniesienia skargi do
Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora (adres
siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
7) Podanie danych osobowych moich i mojego dziecka jest dobrowolne, przy czym niezbędne do
udziału dziecka w konkursie
8) Administrator nie zamierza przekazywać podanych danych osobowych do państwatrzeciego, ani do
organizacji międzynarodowych
9) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu
……………………….. ……………………………………………
(data) (podpis rodzica/opiekuna)
* - podkreślić właściwe

