Regulamin IV Powiatowego Konkursu Czytelniczo - Fotograficznego
„Ubierz się w książkę!”
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks.
prof. J. Tischnera i Liceum Plastyczne z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
ul. kard. S. Wyszyńskiego 39 oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Osiedle 1 Maja 16 A
ogłaszają IV Powiatowy Konkurs Czytelniczo-Fotograficzny pod nazwą
„Ubierz się w książkę!”
Postanowienia
ogólne



Nazwa konkursu: „Ubierz się w książkę” (praca
plastyczna i recenzja książki).



Technika i format prac: należy wykorzystać metodę
(technikę, zjawisko) sleeveface i wykonać plakatzdjęcie w formacie min. A3 (wydruk może być na
zwykłym papierze niekoniecznie fotograficznym)



Do pracy należy dołączyć przygotowaną przez autora
plakatu
zdjęcia
krótką
recenzję
książki
wykorzystanej do przygotowania pracy



Wymagania techniczne recenzji: max 1
A4,czcionka Times New Roman, wielkość 12



Sleeveface
– co to jest? To fotografia osoby
z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała.
W efekcie powstaje złudzenie prezentujące czasem
zabawne, czasem kreatywne połączenie osobowości
czytelnika
z jego
książkowym
wcieleniem.
Dopuszczamy również wykorzystanie okładek książek,
które nie przedstawiają postaci.



Pomysłodawca konkursu: Ewa Olejniczak



Osoba
odpowiedzialna
za
organizację
i
przeprowadzenie konkursu: Ewa Olejniczak nauczyciel
bibliotekarz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w
Wodzisławiu
Śl.,
tel.
605 247 677
i
mail:
ewa.olejniczak@tischner-wodzislaw.pl



Adresaci konkursu: uczniowie klas VI-VIII szkół
podstawowych z terenu powiatu wodzisławskiego



Termin oddania prac: 15 listopada 2019 r.

strona

Cele konkursu



Rozwijanie czytelnictwa wśród uczniów



Rozwijanie zdolności artystycznych i wrażliwości

Tematyka prac
i kryteria oceny



Prace powinny nawiązywać do tematu ulubionej książki



Jury będzie brało pod uwagę walory artystyczne
i samodzielność wykonania pracy.

Warunki
uczestnictwa



W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas VI-VIII
szkół podstawowych powiatu wodzisławskiego



Ustala się, iż maksymalna liczba prac plastycznych
z jednej szkoły nie może przekroczyć dziesięciu



Regulamin nie dopuszcza więcej niż jednego autora do
zgłaszanej pracy



Na odwrocie pracy plastycznej należy przykleić
wypełnioną przez nauczyciela „Kartę zgłoszenia”
(patrz załącznik) oraz dołączyć oświadczenie zgody



Przesłanie/dostarczenie
do
organizatora
pracy
plastycznej z załączoną Kartą zgłoszenia jest tożsame
ze zgłoszeniem ucznia do udziału w konkursie



Przesłania/dostarczenia prac plastycznych dokonuje
nauczyciel



Prace uczniów powinny być wykonane samodzielnie
w ramach zajęć lekcyjnych lub innych zajęć szkolnych
lub pozaszkolnych



Prace należy nadesłać lub dostarczyć osobiście do
15 listopada 2019 r. na adres:

Termin nadesłania
prac
i rozstrzygnięcia
konkursu

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
ul. kard. S. Wyszyńskiego 39
44-300 Wodzisław Śląski
z dopiskiem Konkurs „Ubierz się w książkę”


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 grudnia 2019 r.
Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości po
rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej ZSP
www.tischner-wodzislaw.pl
oraz
PODN
www.podn.wodzislaw.pl

Nagrody



Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury,
składające się z dwóch nauczycieli Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych
w
Wodzisławiu
Śl.,
przedstawiciela Powiatowego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli oraz specjalisty (fotografa)



Jury konkursu wybierze najciekawsze prace ustalając
miejsca pierwsze, drugie i trzecie (dopuszczalne są
dodatkowe wyróżnienia i miejsca równorzędne)

Nagrody:
Laureat bądź laureaci pierwszych miejsc otrzymają
nagrody rzeczowe i dyplomy.
Autorzy prac (miejsca drugie i trzecie) otrzymają dyplomy
oraz upominki rzeczowe.


Uwagi końcowe



Prace wszystkich uczestników zostaną wystawione
w holu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych



Nauczyciele przygotowujący
otrzymają dyplomy



Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas
uroczystości
zorganizowanej
w
Zespole
Szkół
Ponadpodstawowych. O terminie uczestnicy zostaną
poinformowani w stosownym czasie.



Koszty
przesyłki
prac
plastycznych
pokrywają
uczestnicy we własnym zakresie, a nadesłane prace nie
podlegają zwrotowi. Wszystkie prace biorące udział
w konkursie pozostaną własnością organizatora, który
zastrzega sobie prawo do ich wykorzystywania w celach
promocyjnych.



Uczestnicy konkursu zgłaszając się, akceptują
regulamin i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych oraz publikację przez organizatora swoich
prac oraz zdjęć z uroczystego finału konkursu.

uczniów

do

konkursu

Załącznik
Karta zgłoszenia pracy konkursowej
Tytuł pracy

Imię i nazwisko ucznia
Klasa
Nazwa szkoły, adres i
telefon

Imię i nazwisko
nauczyciela prowadzącego
+ telefon (dla
usprawnienia kontaktu
najlepiej komórkowy)

Kartę zgłoszeniową proszę przykleić na odwrocie pracy ucznia

OŚWIADCZENIE ZGODY

Wyrażam zgodę na prezentację wizerunku oraz innych danych mojej córki/syna*
….…………………………………………………………………..…….
Związanych z IV Powiatowym Konkursem „Ubierz się w książkę” , których organizatorem
jest: ZSP w Wodzisławiu Śląskim oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie
zdjęć:

- na stronie www ZSP w Wodzisławiu Śląskim *
- na użytkowanych przez ZSP w Wodzisławiu Śląskim platformach
społecznościowych (m.in. Facebook szkolny), *

………………………………

……………………………………

miejscowość, data

……………………………………
czytelne podpisy rodziców (prawnych opiekunów)

*)Niepotrzebne skreślić

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 41., kod pocztowy 44-300,
adres e-mail: sekretariat@tischner-wodzislaw.pl, tel. 32-455-22-28
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust.1 a RODO
w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych.

Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest

Leszek Proszowski
(imię i nazwisko)

adres e-mail:, sekretariat@tischner-wodzislaw.pl, tel. 32-455-22-28
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich
sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3,
jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, oraz prawo
do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza
przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Wycofanie zgody będzie skutkować
zaprzestaniem dalszego przetwarzania, natomiast nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób
zautomatyzowany.
Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami ……………………………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis osoby/prawnego opiekuna osoby,
której dane osobowe będą przetwarzane)

