MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
HISTORYCZNO-FOTOGRAFICZNY
„Cmentarz-miejsce zadumy”

regulamin
ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach
CELE KONKURSU:
•
•
•
•
•
•
•
•

upowszechnianie historii nekropolii Gliwic i powiatu gliwickiego;
upowszechnianie sztuki fotografii wśród dzieci i młodzieży;
rozwijanie wyobraźni, kreatywności i zainteresowań uczniów;
popularyzacja miejsc ciekawych i inspirujących w Gliwicach i okolicy;
poszerzenie wiedzy uczniów na historii nekropolii w okolicy ich zamieszkania;
zwrócenie uwagi młodych ludzi na konieczność dbania o miejsca pamięci związane i
historią Gliwic i okolic;
zachęcenie uczniów do fotografowania jako twórczej formy spędzania wolnego czasu;
prezentacja twórczości fotograficznej uczniów w formie wystawy prac.

TERMINY:
• ogłoszenie konkursu: 21-25 października 2019 roku,
• termin składania prac: do 2 grudnia 2019 roku, do godziny 15:00, na adres Szkoły z
dopiskiem "konkurs historyczno-fotograficzny" (nie decyduje data stempla
pocztowego, prace należy zapakować w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu),
prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania oraz nadesłane po terminie nie
będą oceniane,
• ogłoszenie wyników konkursu:9 grudnia 2019 roku,
• data uroczystego podsumowania konkursu zostanie podana w późniejszym terminie.
UCZESTNICY:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV, V, VI, VII i VIII Szkół Podstawowych w
Gliwicach.
TYTUŁ KONKURSU:
"Cmentarz-miejsce zadumy"
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Praca polega na odwiedzeniu wybranego cmentarza/cmentarzy i wykonaniu kilku
6-9 zdjęć, w technice fotografii cyfrowej lub analogowej oraz poznanie historii związanej
z odwiedzonym miejscem i opisanie jej.
Mogą to być główne cmentarze Gliwic-Cmentarz Centralny i Lipowy lub mniejsze
cmentarze związane z historią miasta-Cmentarz Hutniczy, Cmentarze Żydowskie.
Zdjęcia i opis muszą być wykonane osobiście przez uczestnika konkursu.
Zdjęcia i opis mogą dotyczyć zarówno historii wybranego cmentarza jak i
konkretnego nagrobka, nagrobków, znanej osoby tam pochowanej. Opisy mogą dotyczyć
również samej historii powstania lub założenia projektowego danego cmentarza (np idea
miasta-ogrodu Karla Schabika).
Dopuszczalne są różne rodzaje fotografii-dokumentalna, reportaż, ukazujące
nastrój nekropolii w okolicy dnia Wszystkich Świętych.;
Technika:
Gotowe prace, w formie:
• wydruków lub odbitek podklejonych na czarny brystol formatu 50x70[cm] wraz z
tekstem,

wydruków lub odbitek i tekstu, podklejonych we własnoręcznie wykonanym
albumie formatu minimum a4,
należy dostarczyć na adres szkoły z dopiskiem "konkurs historyczno-fotograficzny".
Z tyłu pracy należy napisać imię i nazwisko autora, klasę oraz szkołę i tytuł pracy. Na
osobnej kartce proszę dołączyć kartę zgłoszenia i zgody (w załączniku). Prace bez
wypełnionej karty zgłoszenia i formularza zgody nie będą oceniane. Udział w konkursie
jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
•

KRYTERIA OCENY:
Jury oceniać będzie zgodność pracy z tematem konkursu, kompozycję, kreatywność
i estetykę pracy w trzech kategoriach:
• klasy IV-V
• klasy VI-VII
• Klasy VIII
Ocena prac będąca decyzją komisji konkursowej jest ostateczna.
NAGRODY:
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Lista nagrodzonych
uczestników zamieszczona będzie na stronie internetowej i fb Szkoły najlepsze prace
konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie w Szkole Podstawowej nr 41 im.
Władysława Broniewskiego w Gliwicach oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej.
PODSUMOWANIE I WYSTAWA POKONKURSOWA:
Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego
ul. Kormoranów 23, 44-100 Gliwice
wystawa pokonkursowa:
Miejska Biblioteka Publiczna
UWAGI:
• kartę zgłoszenia zbiorczą wypełnia osoba lub jednostka zgłaszająca z załączeniem
podpisanych przez opiekunów prawnych oświadczeń (według załączników),
• informacje o konkursie oraz uaktualnienia będą zamieszczane systematycznie
na stronie internetowej i Facebooku Szkoły,
• organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac,
• przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu przez organizatora odbywać
się będzie wyłącznie w celach związanych z konkursem (informacyjnych,
promocyjnych, wystawienniczych, publikacji). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do publikowania danych osobowych uczestników biorących udział w konkursie
(zawartych w Karcie Zgłoszenia za wyjątkiem adresów i telefonów),
• nagrody i dyplomy nieodebrane w ciągu miesiąca od dnia podsumowania konkursu
przechodzą na własność organizatora.
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:
karta zgłoszenia
zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
zgoda na przetwarzanie danych osobowych dotyczących publikacji wizerunku

KONTAKT-ORGANIZATORZY KONKURSU:
Małgorzata Nieroda:
mal.nieroda@gmail.com

Włodzimierz Kozaczka
kozaczkaw@gmail.com

KARTA ZGŁOSZENIA
(załącznik do regulaminu Konkursu)
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS HISTORYCZNO-FOTOGRAFICZNY
„CMENTARZ-MIEJSCE ZADUMY”
IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY
lp. PRACY

KLASA

1

2

3

4

5
imię i nazwisko osoby przygotowującej uczestnika do konkursu:
placówka (szkoła, indywidualnie), adres:
e-mail opiekuna:

Akceptuję regulamin konkursu:
....................................................................
podpis opiekuna (osoby zgłaszającej)
...........................................................
miejscowość, data

TYTUŁ PRACY

ZGODY
(załącznik do regulaminu Konkursu)

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………………………….
w zakresie: imię i nazwisko, numer szkoły, klasa,
przez: Szkołę Podstawową nr 41 w Gliwicach, ul. Kormoranów 23 i w celu organizacji
konkursu i wystawy pokonkursowej w szkole i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach:
"Cmentarz-miejsce zadumy"

……………………………………..
Data, miejsce i podpis rodzica

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dotyczących publikacji wizerunku
……………………………………………………na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w związku
(Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody – właściwe wpisać)
z publikacją wizerunku na stronie internetowej i Facebooku Szkoły Podstawowej nr 41 w Gliwicach
…………………………………….
Data i podpis rodzica
•
•

•

•

•
•

•
•
•

•

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 41 w Gliwicach
reprezentowana przez Dyrektora placówki.
Podstawą zbierania danych osobowych jest zgoda osoby, które dane dotyczą.
Art. 6 ust. 1. lit. a) 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
przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Podanie powyższych danych jest obowiązkiem umownym, zaś cofnięcie przez Panią/Pana zgody będzie
skutkowało:
- w zakresie zgody 1 - brakiem możliwości udziału dziecka w konkursie.
- w zakresie zgody 2 – wyniki konkursu w zakresie osiągnięć Pani/Pana dziecka zostaną przekazane do placówki,
która zgłosiła uczestnika i nie będą publikowane we wskazanych w zgodzie miejscach
Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
− dostępu do treści swoich danych
− sprostowania danych
− usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na
zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
− wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Dane osobowe są zbierane w celu organizacji w/w konkursu.
Dane osobowe będą udostępniane jedynie na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, numeru szkoły będą przetwarzane do zakończenia roku szkolnego, w
którym konkurs jest organizowany; dane w związku z publikacją wizerunku do czasu odwołania zgody.
Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.
W przypadku zdjęć umieszczanych na profilu facebooka, informujemy, że jego serwery znajdują się poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym, tj. w USA. Co do USA Komisja Unii Europejskiej stwierdziła odpowiedni
stopień ochrony zapewnianej na podstawie założeń Tarczy Prywatności UE-USA.
Facebook informuje o przestrzeganiu tych regulacji: (https://pl-pl.facebook.com/about/privacyshield)
Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest Bożena Asman Nowakowska, iod@poczta.onet.pl
Potwierdzenie zapoznania się z
informacją
…………………………………………….
Data, podpis rodzica

