Szkoła Podstawowa nr 11 w Gliwicach

100
Bohaterów Związku
Harcerstwa Polskiego
z okazji 100-lecia organizacji
POD HONOROWYM PATRONATEM

Cele konkursu:
Popularyzacja wiedzy o bohaterach ZHP.
Złożenie hołdu bohaterom ZHP.
Rozwijanie empatii wśród dzieci.
Rozwijanie pozytywnych postaw prospołecznych
zachowania się w każdej sytuacji.
Umożliwienie uczniom rozwoju zdolności literackich.
Doskonalenie warsztatu plastycznego.
Poszukiwanie prawdziwych wartości życiowych.
Promocja Szkoły Podstawowej nr 11 i miasta Gliwice.

i

właściwego

Regulamin konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w następujących
kategoriach wiekowych:
• uczniowie klas IV - V
• uczniowie klas VI - VII
2. Prace będą oceniane w dwóch wyżej wymienionych kategoriach przez jury. Zostaną
przyznane trzy miejsca w każdej z grup wiekowych. Laureaci otrzymają nagrody
rzeczowe:
I miejsce: bilet do najbliższego Parku Rozrywki,
II miejsce: gadżet komputerowy,
III miejsce: multimedialne słuchawki.
3. Zadaniem każdego uczestnika Konkursu jest wykonanie następujących prac:
1) literackiej, mającej na celu napisanie listu do jednego z harcerzy z Twojej
najbliższej okolicy (miasto, gmina, powiat, województwo), który w szczególny sposób
zasłużył się dla swojej ojczyzny w czasach walki lub w czasach pokoju.
Prace powinny informować o tym, co zainspirowało autora listu w biografii
wybranego bohatera.
List powinien być napisany w programie WORD czcionką Times New Roman
12, interlinia 1,5 na kartce formatu A4. Praca nie może przekraczać jednej strony
wydruku w formacie A4.

2) plastycznej, ilustrującej epizod z życia wybranego harcerza z Twojej najbliższej
okolicy (miasto, gmina, powiat, województwo), który w szczególny sposób zasłużył
się dla swojej ojczyzny w czasach walki lub w czasach pokoju.
Format pracy: kartka A4 z bloku technicznego. Technika pracy: pastele olejne.
4. Kryteria oceny prac:
1) Prace, zarówno plastyczne jak i literackie, muszą być wykonane
samodzielnie.
2) Prace nie mogą być gdziekolwiek wcześniej publikowane i
nagradzane.
3) Podczas oceny prac plastycznych jury będzie zwracać uwagę na:
wartość estetyczną,
inwencję twórczą,
technikę wykonania pracy.
4) Podczas oceny prac literackich jury będzie zwracać uwagę na:
zgodność pracy z tematem konkursu,
oryginalność pracy,
interesujące przedstawienie pracy,
wartości językowe, kulturę języka, poprawność stylistyczną, ortograficzną,
interpunkcyjną,
wartości artystyczne.
5. Komplet prac od jednego uczestnika (pracę plastyczną i literacką) należy włożyć do
jednej teczki wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1) oraz
zgodą na wykorzystanie wizerunku uczestnika (załącznik nr 2). Ponadto prace
powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem podczas transportu.
6. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 3 prace z każdej kategorii wiekowej.
7. Każda praca (plastyczna i literacka) musi zawierać na odwrocie następującą
metryczkę: imię i nazwisko uczestnika; klasę; nazwę, numer, adres szkoły; imię i
nazwisko opiekuna; telefon i e-mail szkoły i opiekuna (załącznik nr 3).
8. Prace uczniów należy przesłać lub dostarczyć osobiście:
1) na adres: SP11 w Gliwicach, ul. Pocztowa 31, Gliwice 44-100,
2) w terminie do 28 lutego 2019 roku,
3) z dopiskiem Ogólnopolski Konkurs „100 Bohaterów Związku
Harcerstwa Polskiego z okazji 100-lecia organizacji”

9. Ogłoszenie wyników nastąpi: 29 kwietnia 2019 roku.
10. Informacje o uroczystym terminie wręczenia nagród przez gościa specjalnego
Komendanta Hufca Ziemi Gliwickiej Patryka Rempałę, zostaną umieszczone na
stronie internetowej szkoły http://www.sp11gliwice.com/.
11. Prace laureatów zostaną wyeksponowane na wystawie w Centrum Handlowym
Forum w Gliwicach oraz na terenie SP 11 w Gliwicach.
12. Z chwilą złożenia prac konkursowych uczestnicy przenoszą na Szkołę
Podstawową nr 11 w Gliwicach wszelkie autorskie prawa majątkowe (nieodpłatnie,
bezterminowo, bez ograniczeń co do terytorium) do prac konkursowych, o których
mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2006 Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
13. Prace konkursowe nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatorów.
14. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją
regulaminu konkursu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika,
zgody na publikację prac i nazwisk uczniów, a także informacji o uczniach na
wystawie i w mediach (załącznik nr 1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
załącznik nr 2 ̶ zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika).

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Załącznik nr 1
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika konkursu międzyszkolnego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/ mojego dziecka w związku
z udziałem w konkursie międzyszkolnym„100 Bohaterów Związku Harcerstwa Polskiego
z okazji 100-lecia organizacji” zgoda dotyczy podania do publicznej wiadomości imienia
i nazwiska i publikacji wyników.
Niniejsza zgoda jest dobrowolna. Oświadczam, że znam prawo do wglądu, zmiany i żądania
zaprzestania przetwarzania swoich danych w każdej chwili.
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 11 w Gliwicach,
ul. Pocztowa 31
…………………………………….
Data i podpis ucznia/rodzica

Załącznik nr 2
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
dotyczących publikacji wizerunku
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka …..…………………….
poprzez
zamieszczenie
fotografii
na
stronie
internetowej
szkoły
w
związku
z promocją placówki.
Administratorem podanych powyżej danych jest Szkoła Podstawowa nr 11 w Gliwicach, ul.
Pocztowa 31
• Podanie powyższych danych jest obowiązkiem umownym, zaś cofnięcie przez Panią / Pana
zgody będzie skutkowało usunięciem zdjęcia ze strony internetowej placówki.
•

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych dziecka
oraz ich poprawiania.

•

Dane w postaci wizerunku dziecka będą przetwarzane przez okres 10 lat od ich umieszczenia
na stronie internetowej.

•

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

•

Inspektor Ochrony Danych w placówce iod@sp11gliwice.com Tel: 32-231-18-74

…………………………………….
Data i podpis ucznia/rodzica

Załącznik nr 3

Metryczka
Imię i nazwisko uczestnika....................................................................................................
Klasa........................................................................................................................................
Nazwa, numer i adres szkoły.................................................................................................
Telefon szkoły.......................................................................................................................
E-mail szkoły..........................................................................................................................
Imię i nazwisko opiekuna......................................................................................................
Telefon opiekuna....................................................................................................................
E-mail opiekuna.....................................................................................................................

