REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-JĘZYKOWEGO

„Atrakcje Londynu w 3D”
§1

Organizatorem Konkursu jest Szkoła Językowa SCHOOL4U
z siedzibą w Tuchowie.
Pod Patronatem – Burmistrz Miasta Tuchów – Pani Magdaleny Marszałek
Patronat językowy - Edu-Książka Sp. z o.o. – Księgarnie Bookland
§2
Celem Konkursu jest:
 Rozwinięcie ciekawości poznawczej związanej z Londynem, jego historią, zwyczajami
i tradycją
 Wzbogacenie wiedzy na temat zabytków Londynu
 Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.
 Utrwalenie słownictwa anglojęzycznego w opisie przedstawianej atrakcji Londynu.
§3
1. Konkurs zostanie przeprowadzony wśród dzieci z klas I-VIII, z podziałem na dwie
kategorie wiekowe – I-IV klasa oraz V-VIII klasa.
2. Praca może przedstawiać jedną atrakcję turystyczną bądź makietę Londynu
z zaznaczanymi atrakcjami.
3. Tematyką prac są atrakcje/zabytki Londynu.
4. Każda praca ma dodatkowo zawierać opis atrakcji londyńskiej, w języku angielskim –
max. 15 zdań – (dotyczy uczniów klas V-VIII).
5. Prace są pracami własnymi wykonanymi przy minimalnej pomocy rodziców lub
opiekunów (dotyczy uczniów klas I-IV) w dowolnej technice przestrzennej oraz pracami
stricte własnymi (dotyczy uczniów klas V-VIII).
6. Organizator konkursu gwarantuje nagrody za pierwsze 3 miejsca, o ile ilość złożonych
prac będzie większa niż 6. W przypadku złożenia mniej niż 6 prac nagrodzona zostanie
jedna, najlepsza.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie prac.
8. Złożone pracę nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie pracy do Konkursu jest
równoznaczne z przekazaniem wszelkich praw autorskich na rzecz Organizatora.
§4
1. Prace należy składać osobiście do dnia 22 grudnia 2019 r. do budynku Szkoły Językowej
SCHOOL4U w Tuchowie (ul. Mickiewicza 48) lub do budynku Szkoły Językowej
SCHOOL4U w Bobowej (ul. Węgierska 25).

2. Każda praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka, wskazywać klasę, do
której uczęszcza autor pracy oraz adres szkoły podstawowej. Praca musi być opisana
według karty zgłoszeniowej będącej załącznikiem do Regulaminu. Wypełnioną kartę
zgłoszeniową należy dołączyć do pracy konkursowej. Brak karty zgłoszeniowej
jest równoznaczny z wykluczeniem pracy z Konkursu. Do każdej pracy konkursowej
należy również dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną, która jest załącznikiem do
regulaminu. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu
wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody w Konkursie.
3. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. Organizator
zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania na następujących polach
eksploatacji:, prezentowania prac w Internecie, w środkach masowego przekazu oraz
w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania.
4. Sytuacje, które są nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator
Konkursu.
§5
Zasady przyznawania nagród:
1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora (m.in. osoby ze środowiska artystycznego, metodyk nauczania języka
obcego, lektorzy języka obcego, redaktorzy rzeszowskich i krakowskich mediów
publicznych).
2. O kryteriach oceny zadecydują:
a) estetyka wykonania
b) jakość wykonania,
c) oryginalność,
d) poprawność językowa
3. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze jedną najlepszą pracę bądź
trzy najlepsze i przyzna nagrodę, w ramach obu kategorii wiekowych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia większej ilości nagród (wyróżnień).
5. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez
Komisję.
6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
§6
Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Lista nagrodzonych osób zostanie ogłoszona do 30 stycznia 2020 r. i zostanie
opublikowana na stronie internetowej Szkoły Językowej SCHOOL4U, portalach
www.tuchow.pl i www.bobowa.pl, www.facebook.com/szkolaschool4u
2. Wręczenie nagród odbędzie się w Domu Kultury w Tuchowie, w terminie wskazanym
przez Organizatora.
3. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy upominek.
§7

Organizator Konkursu zastrzega prawo do zmiany treści Regulaminu.
Nagrody:



program do nauki języka angielskiego
bezpłatna kwartalna nauka języka angielskiego w Szkole Językowej SCHOOL4U







bony na zakup dowolnych książek i płyt w Edu-Książka Sp. z o.o.- Księgarnie Bookland
oraz Księgarni Empik
książki o Londynie/Anglii
książki do nauki języka angielskiego
słowniki anglojęzyczne

ZAŁĄCZNIK 1

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-JĘZYKOWEGO

„Atrakcje Londynu w 3D”
Dane autora pracy:

Imię …................................ Nazwisko …...............................................................Klasa…...............
Nazwa szkoły …………………...........................................................................................................
Adres …..............................................................................................................................................
Telefon kontaktowy .................................…… e-mail …....................................................................

podpis rodzica lub opiekuna prawnego
…………………………………………………

ZAŁĄCZNIK 2

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-JĘZYKOWEGO

„Atrakcje Londynu w 3D”
Proszę wstawić znak „X”
 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………..(imię
i nazwisko dziecka) w konkursie „Atrakcje Londynu w 3D” organizowanym przez Szkołę
Językową SCHOOL4U w Tuchowie.
 Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuje z regulaminem konkursu.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu
wzięcia udziału w konkursie „Atrakcje Londynu w 3D”. Jestem świadomy, że zgoda jest
dobrowolna i że mogę ją wycofać w dowolnym czasie, co będzie skutkowało niemożliwością
przystąpienia mojego dziecka do udziału w konkursie lub jej oceniania i wynagradzania
przez organizatora.
 Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas
brania udziału w konkursie (w formie filmu i zdjęcia) na stronie internetowej Szkoły
Językowej SCHOOL4U, portalach www.tuchow.pl, www.bobowa.pl do celów promocyjnych.
Zgoda ma charakter nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej wycofania.
 Wyrażam zgodę na publikację pracy mojego dziecka wraz z oznaczeniem Jego imienia
i nazwiska oraz nazwy szkoły.

podpis rodzica lub opiekuna prawnego
…………………………………………………

Klauzula informacyjna

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magdalena Bienia-Antoniuk,
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EDUKON CENTER Magdalena Bienia-Antoniuk
w Tuchowie, ul. Rynek 18., mbienia@school4u.edu.pl

Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w konkursie „Atrakcje Londynu w 3D” zgodnie
z udzieloną przez Państwa zgodą oraz regulaminem. W zakresie wykorzystania wizerunku

dane przetwarzane są na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego, do celów
promocyjnych.
Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie
wykorzystanie wizerunku.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać w każdym
momencie, co skutkować będzie niemożliwością wzięcia udziału przez Pana/Pani dziecko
udziału w konkursie. Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku Pana/Pani dziecka ma
charakter dobrowolny. Brak takiej zgody będzie skutkował niemożliwością wykorzystania
wizerunku Pana/Pani dziecka.
Odbiorcami danych będą podmioty do tego uprawnione oraz podmioty, którym placówka
powierza dane na bazie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu. W zakresie wykorzystania wizerunku
dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody, którego można dokonać na pisemny
wniosek złożony do Administratora danych.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych
rodzica oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych
Osobowych.

podpis rodzica lub opiekuna prawnego
…………………………………………………

