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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

organizowanego w ramach Dnia Ochrony Danych Osobowych – 28 stycznia 2016r. 

 

Organizator 

 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu 

 

Cele konkursu 

 Zapoznanie uczniów z koniecznością ochrony danych osobowych. 

 Uświadomienie dzieciom prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. 

 Uświadomienie uczniom, że w sieci nikt nie jest  anonimowy 

 Rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej – plastycznej 

i literackiej. 

 

Zasady konkursu plastycznego 

 W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Miasta 

Kalisza, powiatów: kaliskiego, ostrowskiego, jarocińskiego, ostrzeszowskiego, 

kępińskiego i krotoszyńskiego 

 Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej  

techniką kolażu płaskiego na temat związany z hasłem konkursu. 

 Praca plastyczna powinna być wykonana na papierze o wymiarach A3 (297 mm x 420 

mm). 

 Prace będą oceniane i nagradzane przez komisję powołaną przez organizatorów 

w następujących grupach wiekowych: 

· grupa I – uczniowie szkoły podstawowej (klasy I – III); - plakat „Znam i 

chronię swoje dane osobowe” 

· grupa II – uczniowie szkoły podstawowej (klasy IV – VI); - plakat „Jestem 

bezpieczny w sieci” 

· grupa III – uczniowie gimnazjów – krótki komiks pt. „Twoje dane – Twoja 

sprawa” 

 

 

 Jeden uczestnik może zgłosić nie więcej niż jedną pracę. 

 Placówka może zgłosić maksymalnie trzy prace w danej grupie wiekowej na każdy 

z konkursów. 

 Prace wykonane i napisane niezgodnie z założeniami regulaminu nie podlegają ocenie 

konkursowej. 

 Praca musi zawierać metryczkę z następującymi danymi (praca plastyczna na 

odwrocie, prace literackie pod tekstem): 

 imię i nazwisko autora; 

 oznaczenie grupy wiekowej; 

 klasa; 

 nazwa, adres, e-mail, numer telefonu placówki, do której uczęszcza autor; 

 imię i nazwisko nauczyciela opiekuna oraz jego adres e-mail, 
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 Koniecznym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i dostarczenie 

organizatorom oświadczenia/zgody (załącznik nr 1) na przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika konkursu. 

 Wraz z pracami nauczyciel/opiekun wysyła listę uczestników zakwalifikowanych do 

konkursu z danej placówki (załącznik nr 2). 

 

Terminarz 

 Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do dnia 5 lutego 2016 roku 

(decyduje data wpływu), prace dostarczone po tym terminie nie wezmą udziału w 

konkursie 

 Wyłonienie zwycięzców konkursu nastąpi do dnia 10 lutego 2016 roku. 

 Lista osób nagrodzonych zostanie zamieszczona na stronie www.odn.kalisz.pl. 

 Wręczenie nagród odbędzie się w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu                 

(o dokładnej dacie laureaci zostaną powiadomieni). 

 

Adres 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

ul. Wrocławska 182 

62-800 Kalisz 

z dopiskiem – konkurs z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych 

 

 

Postanowienia końcowe 

 Dostarczone prace przechodzą na własność organizatorów. 

 Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

 Przesłanie prac przez szkołę oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

 Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować do p. Anety Wasilewskiej. 

Kontakt: tel. 62 76 76 306, e-mail: aneta.wasilewska@odn.kalisz.pl 

 

 

 

 

Zapraszamy do przygotowania prac konkursowych! 
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