REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„SZOBISZOWICE OKIEM BYSTREGO OBSERWATORA”
Informacje ogólne
1. Organizatorem Konkursu Plastycznego „Szobiszowice okiem bystrego
obserwatora” jest Muzeum w Gliwicach z siedzibą w Willi Caro oraz Zespół Szkół
Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach.
2. Przedmiotem Konkursu są prace plastyczne dotyczące dzielnicy Szobiszowice
w jej obecnych granicach administracyjnych.
3. Tematyka pracy jest dowolna, a więc może dotyczyć szobiszowickiej architektury,
przyrody, życia codziennego tej dzielnicy.
4. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane na stronie internetowej
Muzeum w Gliwicach, na stronie internetowej ZSOS nr 7 w Gliwicach oraz na
wystawie czasowej w Muzeum.

Cele konkursu:
1. Rozbudzanie zainteresowania dzielnicą, w której znajduje się szkoła.
2. Promocja Szobiszowic.
3. Rozwijanie twórczych umiejętności uczniów.
4. Pogłębianie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży.
5. Poznawanie i stosowanie nowych technik plastycznych.

Zasady konkursu i przygotowania prac:
1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę.
2. Uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież uczęszczające do szkół
zaproszonych do konkursu.
3. Dozwolone są dowolne techniki płaskie (malarstwo, rysunek, kolaż,
wydzieranka, itp.).
4. Format prac A3 (duży blok).
5. Prac nie należy rolować ani składać.
6. Należy oprawić prace w passe-partout.
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7. Zabezpieczone prace wraz ze zgodami na przetwarzanie danych (załącznik
nr 2) należy dostarczyć do siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Specjalnych nr 7 w Gliwicach przy ulicy Gierymskiego 7 do 18.09.2020 r.

Opis na odwrocie pracy:
Imię i nazwisko uczestnika
Wiek, klasa
Imię, nazwisko opiekuna plastycznego
Adres placówki
Nr telefonu i e-mail szkoły

Kategorie wiekowe uczestników:
kategoria I – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych
kategoria II – uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych
kategoria III – uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych
kategoria IV – uczniowie klas szkół średnich
Ogłoszenie wyników:
Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą mailową i telefonicznie.
Termin wręczenia nagród oraz otwarcia wystawy pokonkursowej zostanie
przekazany w odrębnej wiadomości.

Prawa organizatora:
Zgłoszenie jest równoznaczne ze zgodą rodzica/prawnego opiekuna na udział
dziecka w konkursie.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac zgłoszonych do konkursu.
Prace nie będą zwracane uczestnikom.

Serdecznie zapraszamy do udziału!
Koordynatorem projektu z ramienia Muzeum i ZSO nr 7 jest Pani
Izabela Mirota-Janik
email: imirotajanik@zso7-gliwice.pl, tel. 504-555-888
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Załącznik nr 1
Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych
dla osób kontaktujących się z muzeum
1) Administratorem danych osobowych podanych przez Państwa w celu kontaktu z Muzeum
(tj. danych identyfikacyjnych, danych kontaktowych i ew. innych podawanych przez
Państwa danych) jest Muzeum w Gliwicach z siedzibą 44-100 Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 8a (dalej: „Muzeum”).
2) Nadzór nad prawidłowością, w tym bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych,
sprawuje powołany w tym celu przez Muzeum Inspektor Ochrony Danych; kontakt pod
adresem email: d.hac@jpm-adwokaci.pl
3) Muzeum, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, stosuje odpowiednie
środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie procedury.
4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu Państwa identyfikacji i kontaktu z Państwem w
ramach załatwienia sprawy, z którą zwracacie się Państwo do Muzeum.
5) Podstawową przetwarzania przez Muzeum ww. danych osobowych jest Państwa zgoda,
która wyrażana jest poprzez skontaktowanie się z Muzeum wraz z podaniem Państwa
danych (przykładowo – wysłanie wiadomość email z pytaniem bądź wnioskiem).
6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, pozostaje jednak warunkiem możliwości
skontaktowania się z Państwem przez Muzeum.
7) Państwa dane osobowe mogą być udostępniane organom publicznym, w oparciu o
obowiązujące przepisy prawa.
8) Dane osobowe przetwarzane będą przez krótszy ze wskazanych poniżej okresów:
a) do czasu cofnięcia przez Państwa zgody,
b) przez okres, w którym ich przetwarzanie będzie celowe i niezbędne, biorąc pod uwagę
załatwienie sprawy, w którą zwracacie się Państwo do Muzeum.
9) Informujemy, że w stosunku do Państwa danych osobowych przetwarzanych przez
Muzeum, mają Państwo uprawnienie do:
a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, które może nastąpić w dowolnym czasie,
skutkować będzie przy tym usunięciem przez Muzeum Państwa danych kontaktowych
i brakiem możliwości kontaktu ze strony Muzeum; cofnięcie zgody może nastąpić w
dowolnej formie, przykładowo przez wysłanie do Muzeum wiadomości email ze
stosownym oświadczeniem,
b) dostępu do Państwa danych osobowych,
c) sprostowania bądź uzupełnienia tych danych, jeśli nie są one prawidłowe bądź nie są
one kompletne,
d) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych.
10) Państwa dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.
11) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
12) W przypadku uznania, iż Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami
prawa, przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa UODO.
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Załącznik nr 2
1.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………………………………….……..………..
w podanym niżej zakresie:
1. Nazwisko i imię
2. Szkoła, do której dziecko uczęszcza,
przez: Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach oraz Muzeum w Gliwicach w celu organizacji
Konkursu Plastycznego „Szobiszowice okiem bystrego obserwatora”.
……………………………………….………………….………………..
data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna prawnego

2.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam / nie wyrażam* zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu publikacji wyników
konkursu na stronie internetowej szkoły oraz stronie internetowej Muzeum w Gliwicach.
……………………………………….………………….………………..
data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna prawnego

3.

Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka

Wyrażam / nie wyrażam* zgody na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka w celu publikacji zdjęć z konkursu na
stronie internetowej szkoły, stronie internetowej Muzeum w Gliwicach i szkolnym profilu portalu Facebook.
……………………………………….………………….…………………
data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna prawnego

*niepotrzebne skreślić
• Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych
nr 7 w Gliwicach, reprezentowanych przez Dyrektora Szkoły.
• Podanie powyższych danych jest obowiązkiem umownym, zaś cofnięcie przez Panią/Pana zgody będzie skutkowało:
- w zakresie zgody 2 – wyniki konkursu w zakresie osiągnięć Pani/Pana dziecka zostaną przekazane do szkoły, która
zgłosiła uczestnika i nie będą publikowane na stronach internetowych,
- zakresie zgody 3 – zdjęcia Pani/Pana dziecka nie będą publikowane na stronie internetowej szkoły i Muzeum
i szkolnym profilu portalu Facebook.
• Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
• Dane osobowe są zbierane celem organizacji Konkursu Plastycznego „Szobiszowice okiem bystrego obserwatora”.
• Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
• Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych będzie miało miejsce po upływie terminu wynikającego z Instrukcji
Archiwalnej obowiązującej w szkole.
• Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem przemyslaw.smiejek@b7.pl
Potwierdzenie zapoznania się z informacją
…..……………………………………………………………..……
data, miejsce i podpis rodzica/ opiekuna prawnego
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