Konkurs literacko – plastyczny dla uczniów klas 4-6
„Bohater szkolnej lektury w kadrach komiksu”
I Organizator:
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego w KatowicachZałężu, ul. Wolskiego 3, 40-859 Katowice – Załęże.
II Cele konkursu:
• popularyzacja literatury
• zachęcenie uczniów do czytania lektur szkolnych
• rozwijanie kreatywności
• kształcenie umiejętności dokonywania selekcji i przekładu intersemiotycznego z literatury
na komiks
• rozwijanie umiejętności plastyczno-literackich.
• promocja talentów
III Warunki uczestnictwa:
1. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym
regulaminie.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych w Katowicach.
3. Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) oraz zgodę opiekuna
prawnego na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie pracy plastycznej i
nazwiska uczestnika przez Organizatora na potrzeby konkursu (załącznik 2).
4. Prace wraz z załączonymi, wypełnionymi i podpisanymi formularzem zgłoszeniowym oraz
zgodą opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie pracy
plastycznej i nazwiska uczestnika przez Organizatora na potrzeby konkursu należy wysyłać
drogą elektroniczną na adres sp22konkurs@gmail.com lub dostarczyć do Szkoły
Podstawowej nr 22 w Katowicach-Załężu. Wymagane dokumenty można dołączyć w formie
skanów.
5. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs tylko jedną pracę.
6. Zgłoszenia nie spełniające wymagań formalnych konkursu nie będą brane pod uwagę.
IV Temat konkursu:
Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu fragmentu tekstu epickiego, który znajduje się na
liście lektur obowiązkowych dla klas 4-6 w taki sposób, aby stanowił zamkniętą całość.
V Forma pracy:
1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace nigdzie dotąd niepublikowane i
niezgłaszane do innych konkursów.
2. Praca powinna być wykonana samodzielnie.
3. Prace można wykonać dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, grafika komputerowa) i w
dowolnym formacie (może stanowić formę książkową lub innej formy prezentacji).
4. Komiks powinien składać się z co najmniej 6 powiązanych ze sobą kadrów.
VI Termin:
Prace należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 2 czerwca 2021r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 czerwca 2021 r.
VII Kryteria oceniania prac:
1. Przy ocenie prac komisja konkursowa będzie uwzględniać następujące kryteria:
• zgodność z tematem
• poprawność językowa

•
•
•

płynność przebiegu akcji opowiadanej historii
oryginalność i kreatywność
walory artystyczne i jakość wykonania

VI Uwagi końcowe:
1. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej szkoły www.sp22.katowice.pl
2. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo
do opublikowania wybranych prac oraz zdjęć publikowanych na stronie internetowej i profilu
szkoły na Facebooku.
3. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:
• Magdalena Adamczyk – nauczyciel języka polskiego
• Barbara Kurzak-Kawka – nauczyciel plastyki

Załącznik 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DO KONKURSU
„Bohater szkolnej lektury w kadrach komiksu”
Imię i nazwisko ucznia:
Klasa:

Szkoła (nazwa, adres, telefon, e-mail):

Imię i nazwisko opiekuna szkolnego (e-mail,
telefon kontaktowy):

Tytuł komiksu:

…………………………………………………………………...
pieczęć i podpis dyrektora/czytelny podpis opiekuna szkolnego

Załącznik 2
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie pracy plastycznej i nazwiska
mojego dziecka
………………………………………………………………..………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)
przez Organizatora przez Szkołę Podstawową nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach-Załężu
w celach informacyjnych, promocyjnych i innych na potrzeby Konkursu literacko – plastycznego
dla uczniów klas 4-6 „Bohater szkolnej lektury w kadrach komiksu”. Mam świadomość tego, iż
zgodę mogę wycofać w każdym czasie.

…………………………………………...…………………………………………
data oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach-Załężu z
siedzibą w Katowicach przy ul. Wolskiego 3, tel: (32) 254 20 03, e-mail: sp22katow@wp.pl;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@jednostki.cuw.katowice.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach
organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu, a także w celach
promocyjnych, informacyjnych, edukacyjnych i innych związanych z organizowanym przez placówkę konkursem.
4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty, którym należy udostępnić
dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.
5. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca realizacji wszystkich obowiązków wynikających z
organizacji konkursu lub do czasu wycofania zgody.
6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych.
7. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy
dot. ochrony danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane.
10. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

