Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej „Malowanie na ekranie”
organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 10 i Urząd Miejski w Będzinie
Zapraszamy przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych
do wzięcia udziału w dwudziestej piątej edycji konkursu.
Konkurs obejmuje trzy kategorie wiekowe:
I. Przedszkola oraz klasy 1-3 szkoły podstawowe
II. Klasy 4 – 6 szkoły podstawowe
III. Klasy 7 - 8 szkoły podstawowe

Temat konkursu:
„Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, ale niewielu z nich pamięta o tym” - Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę.

Tematem tegorocznego konkursu będą ulubieni bohaterowie książek lub filmów z dzieciństwa Waszego,
albo dzieciństwa Waszych rodziców lub dziadków.
Namówcie dorosłych na wspomnienia o ich idolach z dziecięcych lat, stwórzcie obraz lub collage prezentujący
współczesnych bądź dawnych bohaterów z dzieciństwa.
Poczujcie się Wszyscy dziećmi, wspólna podróż w czasie może być zabawna i odkrywcza. A może okaże się,
że niektórzy ulubieńcy są ponadczasowi?

Warunki konkursu:
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Odpowiedzialnymi za zebranie i przesłanie do organizatora zgód od rodziców uczniów biorących udział w konkursie na przetwarzanie danych osobowych
i na upublicznianie wizerunku uczestników konkursu są placówki zgłaszające kandydatów do udziału w konkursie.
Organizator konkursu zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (zwanej
dalej RODO) informuje, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Sportowa 2, 42-500 Będzin.
2. Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu możliwości wzięcia udziału w konkursie pt: „Malowanie na ekranie” oraz przeprowadzenia
i wyłonienia laureatów konkursu.
3. Odbiorcą danych będzie Urząd Miejski w Będzinie, ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin w celu promocji regionu oraz Organizatora konkursu.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych dziecka, ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania danych, jak też prawo do odwołania zgody.
4. Podanie danych osobowych Szkole Podstawowej nr 10 w Będzinie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
5. Zgoda wyrażona jest do czasu jej pisemnego odwołania.

▪ Prace należy wykonać w dowolnym programie graficznym.
▪ Prace należy przesłać drogą elektroniczną w pliku pdf, jpg lub png, na adres:
grafika2022r@gmail.com, bądź pocztą tradycyjną na adres szkoły (liczy się data stempla pocztowego).
▪ Plik z pracą należy nazwać swoim imieniem i nazwiskiem, podać klasę, nazwę i dane teleadresowe
szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna według wzoru:
Jan Kowalski_klasa 5_SP10 Będzin_ul. Sportowa 2, tel. 322674582_opiekun Anna Nowak
W przypadku przesyłki listownej prosimy zgodnie ze wzorem opisać pracę z tyłu, nie drukować
danych bezpośrednio na obrazie.
▪ Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w celu promocji konkursu.
▪ Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz urzędu miasta.
▪ Laureaci konkursu otrzymają nagrody, a ich opiekunowie listy gratulacyjne.
▪ Organizatorzy konkursu nie zapewniają potwierdzenia uczestnictwa w konkursie wszystkim uczniom
i ich opiekunom.
▪ Prace prosimy nadsyłać do 13 maja 2022 roku.
Dodatkowe informacje:
Szkoła Podstawowa nr 10
42 –500 Będzin
ul. Sportowa 2
woj. śląskie
tel./fax 32 267 45 82
e-mail: grafika2022r@gmail.com
http://www.sp10bedzin.pl

Podsumowanie konkursu odbędzie się w czerwcu 2022 r.
NIECIERPLIWIE OCZEKUJEMY PRAC I ŻYCZYMY SUKCESU!

Organizatorzy

