REGULAMIN
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

„EMPATIA WOKÓŁ NAS”
w ramach Ogólnopolskiego Projektu
„Empatyczna Klasa”

ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa nr 23 im. KOU w Toruniu
PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ:
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
KURATORIUM OŚWIATY W BYDGOSZCZY
GŁOS NAUCZYCIELSKI
SUPERBELFRZY
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI EDICON
GDYŃSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
KINOSZKOŁA INTERDYSCYPLINARNY PROGRAM EDUKACJI MEDIALNEJ
KAPITUŁA ORDERU UŚMIECHU

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Toruniu
2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
•

uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych

•

uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych

•

uczniowie szkół ponadpodstawowych

3. Warunkiem udziału dziecka w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej
dowolną techniką.
4. Kryteria oceny pracy plastycznej:
– zgodność z tematem
– estetyka wykonanej pracy
– wkład pracy własnej
5. Jedna placówka może zgłosić maksymalnie 3 prace w jednej kategorii.

CELE KONKURSU:
1. Promowanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności.
2. Rozbudzanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni.
3. Poszerzenie wiedzy dotyczącej empatii.

ZASADY KONKURSU:
1. Temat konkursu: „Empatia wokół nas”
2. Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej dowolną techniką.
3. Praca powinna być opisana według wzoru:
•

Tytuł pracy;

•

Imię i nazwisko autora oraz wiek;

•

Imię i nazwisko nauczyciela koordynującego;

•

Adres placówki, telefon kontaktowy, adres e – mail.

4. Praca powinna być sfotografowana i przesłana na adres mailowy organizatora:
empatycznaklasa@gmail.com wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna
5. W każdej kategorii Komisja Konkursowa przyzna 3 miejsca (od I do III), oraz wyróżnienia.
Laureaci otrzymają nagrody książkowe i dyplomy. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy
w formie elektronicznej.

TERMINY:
1. Zdjęcia prac można nadsyłać w terminie do 31.III.2021 r. na adres mailowy:
empatycznaklasa@gmail.com (wraz ze zgodą na udział – Oświadczenie w załączniku
regulaminu oraz danymi kontaktowymi autora i opiekuna szkolnego)
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.V.2021 r.
4. O wynikach konkursu uczestnicy powiadomieni zostaną pocztą e-mail oraz poprzez grupę
Empatyczna Klasa na Facebooku
5. Nagrody zostaną przesłane pocztą do 20.VI.2021 r. na wskazany w mailu zgłoszeniowym
adres.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich
na rzecz Organizatora.
2. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych
osobowych przez Organizatora w celu: wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody;
umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie
Organizatora; promocji konkursu lub idei konkursu.
3. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji.
4. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana w tym celu.
Członków Komisji powołuje Organizator, a w jej składzie znajdą się Ambasadorzy
oraz Organizatorzy Konkursu. Obrady zostaną przeprowadzone zdalnie.
5. Wszystkich dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy konkursu:
Agnieszka Krzemieniewska i Marek Grzywna

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem konkursu plastycznego organizowanego przez
Szkołę Podstawową nr 23 im. KOU w Toruniu oraz akceptuję jego warunki. Wyrażam zgodę na udział
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „EMPATIA WOKÓŁ NAS” organizowanym Szkołę Podstawową
nr 23 w Toruniu ……………………………..……………………………………………………………………………………………..…*
*imię i nazwisko autora pracy

..............................................................................................................
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

Zgoda na publikację i przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na nieodpłatne podanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska autora pracy
oraz wieku w związku z udziałem w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Empatia wokół nas””
we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Wyrażam
również zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w zakresie: imię i nazwisko autora pracy,
wiek przez Administratora Danych, którym jest Szkoła Podstawowa nr 23 im. KOU w Toruniu, ul.
Osikowa 11, 87- 100 Toruń, w zakresie przeprowadzenia i realizacji konkursu.

............................................................................................................
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) / autora pracy)

Klauzula informacyjna:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów
Orderu Uśmiechu w Toruniu, ul Osikowa 11, 87- 100 Toruń, e-mail: sp23tor@sp23.torun.pl
tel: 56 645 89 44/ kom. 535 063 260
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji założeń
wynikający z Regulaminu konkursu i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4. Kontakt
z
Inspektorem
Ochrony
Danych:
e-mail:
rodo1@tcuw.torun.pl
tel. 56 611-89-92
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w zakresie związanym
z uczestnictwem w konkursie przeprowadzonym przez Szkołę Podstawową nr 23 w Toruniu.

