„KoronaŚwiat – moje życie w czasach pandemii”

Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej ul.
Poznańska 2, 42-283 Boronów,
2. Konkurs jest jednoetapowy,
3. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację regulaminu,
4. Konkurs przeprowadzany jest dla uczniów szkoły Zespołu Placówek Oświatowych im.
Unii Europejskiej w Boronowie
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac w celu popularyzacji
konkursu oraz publikacji prac na stronie internetowej Zespołu Placówek Oświatowych
im. Unii Europejskiej w Boronowie,
Cele konkursu:
1. Rozwijanie kreatywności i wyobraźni twórczej,
2. Propagowanie twórczości wśród dzieci i młodzieży,
3. Doskonalenie umiejętności wyszukiwania i zbierania informacji z różnych
źródeł,
4. Stworzenie uczestnikom konkursu możliwości prezentacji własnych emocji,
uczuć i przeżyć związanych z obecną sytuacja sanitarno-epidemiologiczną w
kraju i na świecie,
5. Propagowanie

innowacyjnych

metod

nauczania,

aktywizacji

oraz

systematyzacji wiedzy,
Tematyka pracy i warunki uczestnictwa:
1. Konkurs jest adresowany dla uczniów szkoły podstawowej Zespołu Placówek
Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie,
2. Konkurs jest podzielony na dwie kategorie:
a) Kategoria I – uczniowie klas III – V
b) Kategoria II – uczniowie klas VI-VIII

3. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie LAPBOOKA lub WIDEOBLOGA
TEMAT PRACY: KORONAŚWIAT, CZYLI MOJE ŻYCIE W CZASACH PANDEMII.
WŁASNE UCZUCIA I EMOCJE ODCZUWANE W TYCH NIEZWYKŁYCH
CZASACH.
1. Każdy uczestnik dostarcza jedną samodzielnie wykonaną pracę. Praca może być
zespołowa, jednak każdy zespół może zgłosić jedynie jedną pracę do konkursu.
2. Prace nie mogą być wcześniej publikowane ani przedstawiane w innych
konkursach,
3. Praca nie może zawierać danych osobowych osób trzecich, ani innych informacji
pozwalających na identyfikację ww. osób.
4. Wymagania dodatkowe Wideoblog: film należy dostarczyć na nośniku w takiej
formie, aby możliwe było jego odtworzenie bez specjalistycznego oprogramowania
(najlepiej w formacie .mp4 lub .avi). Film nie powinien przekraczać 25min. Jeśli
wideoblog będzie w formie podcastu odcinki powinny być opisane, aby bez kłopotu
odtworzyć kolejność. Jeśli w filmie będą brały udział osoby trzecie (np. zaproszone
do wywiadu) niezbędna jest ich zgoda na udział (załącznik 2).
5. Wymagania dodatkowe Lapbook: Praca powinna być wykonana samodzielnie, z
trwałych materiałów, minimalna wielkość to format A3 i zawierać minimum 4
kieszenie, schowki itp.
6. Istnieje możliwość wykonania pracy w sposób dwujęzyczny np. umieszczając
napisy w języku obcym. Będą to dodatkowe walory merytoryczne pracy.
7. Prace konkursowe należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu Placówek
Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie do dnia 14.05.2021
Wyniki konkursu i nagrody:
1. Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową.
2. Kryteria oceny: oryginalność i ciekawe ujęcie tematu, wartość merytoryczna,
poziom estetyki pracy, wkład pracy uczestnika, a także samodzielność.
3. Proces oceniania jest tajny.
4. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31.05.2021
5. Nagrody – niespodzianki zostaną przyznane autorom najciekawszych prac.

Polityka prywatności:
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypisane karty zgłoszeniowej (załącznik 1)
2. Dane osobowe uczestników są pozyskane jedynie do celów konkursu i nie będą
udostępniane.
3. Wysłanie pracy na konkurs jest różnoznaczne ze zgodą powyższego regulaminu.
4. Prace złożone na konkurs przechodzą na własność Zespołu Placówek Oświatowych im.
Unii Europejskiej w Boronowie i zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz
portalu społecznościowym szkoły.

Załącznik 1

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Po zapoznaniu z regulaminem Konkursu „KoronaŚwiat – moje życie w czasach pandemii”
zgłaszam udział mojego dziecka:
Imię i nazwisko ……………….………………..…….…………………..
Telefon kontaktowy: ……….………………….………………………….
E-mail: …….…………………………….…………………………………….
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA
MAŁOLETNIEGO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb
niezbędnych do realizacji celów zgodnych z regulaminem Wewnątrzszkolnego Konkursu
„KoronaŚwiat – moje życie w czasach pandemii” przez Zespół Placówek Oświatowych im.
Unii Europejskiej w Boronowie
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, a ich
przetwarzanie odbywa się w celu organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu
zgodnie z regulaminem. Przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści
danych osobowych mojego dziecka, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych. Przysługuje mi prawo do
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie
danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

.........................................................................
Data

.........................................................................
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik 2

ZGODA NA UDZIAŁ OSÓB TRZECICH

…………………………..
Miejscowość, data

OŚWIADCZENIE
o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku

Ja, niżej podpisany ……………………………….........................................................................
wyrażam zgodę udostępnienie mojego wizerunku, w postaci zdjęcia lub nagrania, w celu
zrealizowania pracy konkursowej pt. „KoronaŚwiat, czyli moje życie w czasach pandemii”
realizowanej przez ......................................................................................................... .

…………………………….………..
podpis

