REGULAMIN KONKURSU
Film instruktażowy pt.
„Ekoinfluencer – domowe środki czystości”
ORGANIZATOR
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tucholi
KOORDYNATOR KONKURSU
Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
Cel główny:
Konkurs ma na celu zwrócić uwagę uczniów na możliwość tworzenia ekologicznych
i skutecznych środków czystości w domowych warunkach.
CELE KONKURSU
•
•
•
•
•
•
•

zachęcanie dzieci do zabawy i rozbudowywania swoich talentów,
wzmocnienie świadomości społecznej w odniesieniu do środowiska,
rozwijanie umiejętności gry aktorskiej i pracy za obiektywem,
wspieranie umiejętności pracy w programach komputerowych,
rozbudowanie wiedzy z dziedziny chemii i biologii,
promocja twórczości dzieci, jako istotnej wartości
tworzenie prac oryginalnych i niepowtarzalnych

WARUNKI UCZESTNICTWA
•
•

•

przygotowanie samodzielnej pracy,
dostarczenie pracy w formie pliku mp4 (zamieszczenie na dysku internetowym typu
Onedrive, Google, Youtube i udostępnienie linku organizatorom, na nośniku DVD,
USB lub przesłanie elektronicznie na email do koordynatora – z potwierdzeniem
przeczytania)
dołączenie do pracy informacji o: imieniu i nazwisku autora, klasie, szkole.

Dostarczenie do Organizatora prac w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2021.r.
Prace nie podlegają zwrotowi.
KATEGORIE WIEKOWE
Konkurs skierowany jest do uczniów klas: VII - VIII szkoły podstawowej

INNE
Zadaniem uczestników jest wcielenie się w rolę influensera i nagranie filmu z sobą w roli
głównej, zaproponowanie domowego środka czystości (zgodnego z chemicznymi podstawami
i prawidłowym działaniu czyszczącym) oraz pokazanie efektu przed i po.
Format pracy: mp4
Długość trwania filmu: do 2 minut.
Przy ocenie pracy pod uwagę będzie brana:
•
•
•

Poprawność wykonanego zadania
Kreatywność
Montaż filmu

NAGRODY
Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe. Wszyscy laureaci zostaną zaproszeni na
uroczyste wręczenie nagród i prezentację prac nagrodzonych. W związku z obostrzeniami
sanitarnymi wręczenie nagród może odbyć się indywidualnie lub w postaci przesyłki.
NADESŁANIE PRAC JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZEGO
REGULAMINU.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
Szanowni Państwo, drodzy uczniowie. Uczestnictwo w konkursie wiąże się z podaniem nam
Waszych danych osobowych. Dlatego, mając na uwadze Wasze dobro oraz prawo wynikające
z art. 13 ust. 1 i ust. 2 „RODO”1 , do informacji z tym związanych, pragniemy przedstawić
wszystkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika
z siedzibą w Tucholi przy ul. Pocztowej 10, tel. 52 3342176 e-mail sp3t@wp.pl Szkoła
Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Tucholi powołała inspektora ochrony danych, z
którym możecie się Państwo kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych, pod adresem e-mail inspektor.rodo@wp.pl lub tel. 500438300
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i promocji konkursu2 . Jeżeli
będziemy chcieli wykorzystać Państwa dane w innym celu poprosimy o zgodę
3. Odbiorcą danych osobowych mogą być inni uczestnicy konkursu, a także uczniowie i goście
naszej szkoły. Informacje o konkursie mogące zawierać Państwa dane osobowe przekazywane
będą również do mediów lokalnych oraz zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia konkursu i jego promocji oraz
wskazanego w przepisach wewnętrznych szkoły i nadleśnictwa czasu archiwizacji.
5. Mają Państwo prawo do: 1 Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1)
2 Art. 6 ust. 1 lit. e RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi 3 Art. 6 ust. 1 lit. a osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na

przetwarzanie swoich danych w jednym lub większej liczbie celów dostępu do treści swoich
danych i ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych
6. Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych.
7.
Mają
również
Państwo
prawo
do
wniesienia
sprzeciwu.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne; jednak konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości realizacji celu wskazanego w pkt 3).
9. Danych nie będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
PRZETWARZANIE WIZERUNKU
Zwracamy się z prośbą o dołączenie wypełnionego i podpisanego przez rodziców / opiekunów
prawnych, załącznika nr 1. Jest to zgoda na przetwarzanie wizerunku. Chcielibyśmy, jeżeli
sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli wręczyć nagrody laureatom osobiście a powstałą przy
tym dokumentację fotograficzną zamieścić na stronie internetowej i mediach
społecznościowych.
KOORDYNATORZY KONKURSU:
Marta Maciejewska (martamaciejewska88@gmail.com)
Marta Binger (bingermartasp3@gmail.com)

