Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
z elementami astronomii i kosmologii

Międzygwiezdny Pył
Honorowy patronat:
Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie

Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne
w Niepołomicach

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3, 4-6 oraz 7-8
szkoły podstawowej.

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu z ramienia instytucji:
●

dr hab. Robert Kamiński, mgr inż. Sławomir Stuglik - CREDO

●

mgr Jolanta Sulma - Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku,
PSP im. Świętej Jadwigi Królowej w Rzezawie, Katolickie LO w Brzesku

●

mgr Małgorzata Dudek - PSP w Porąbce Uszewska im. Władysława Reymonta,
PSP im. Księdza Pułkownika Tadeusza Dłubacza w Sufczynie

●

mgr inż. Violetta Raczyńska – ILO im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich

Regulamin konkursu
Termin konkursu:
Rozpoczęcie konkursu - 15 kwietnia 2021 r.. Termin złożenia prac konkursowych do
Powiatowego Centrum Edukacji w Brzesku - 13 maja 2021 r.
Podsumowanie konkursu odbędzie się 17 maja 2021 r. na Ogólnopolskiej Konferencji
EduSky - Edukacja Kosmiczna w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych

Adresaci konkursu:
Konkurs rozgrywa się w trzech grupach wiekowych:
klasy 1-3
⮚
klasy 4-6
⮚
⮚
klasy 7-8

Cele konkursu:
⮚

popularyzowanie wiedzy przyrodniczej, w tym elementów astronomii

⮚

i kosmologii;
rozwijanie zainteresowań otaczającym światem u uczniów;

⮚

doskonalenie umiejętności twórczego myślenia uczniów;

⮚

poszukiwanie, gromadzenie informacji dot. kosmosu i astronomii

⮚

propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1.
2.
3.

4.
5.

Uczestnictwo w konkursie jest całkowicie dobrowolne i nieodpłatne.
Prace pozostaną w siedzibie organizatora PCE Brzesko i zostaną wykorzystane
do popularyzacji konkursu w latach kolejnych.
Przesłanie zgłoszenia na konkurs oznacza jednocześnie akceptację postanowień
regulaminu, zobowiązanie do przestrzegania jego zapisów. Z uwagi na ochronę
danych osobowych prosimy o dostarczenie w formie pisemnej informacji
o przekazaniu Organizatorowi praw do wytworzonych prac w celu ich publikacji na
stronie CREDO oraz PCE i na Facebooku, oraz zgodę na przetwarzanie danych
osobowych i ich upowszechnienie zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r.
(Dz. U. z dnia 24.05.2018 r. poz 1000).
Druk zgłoszenia, druk oświadczenia oraz zgoda (w załącznikach) należy
wcześniej przesłać razem z pracą konkursową, co stanowi warunek uczestnictwa
w konkursie.
Informacje o konkursie zostaną zamieszczone na stronach organizatorów oraz
na facebooku.
Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy przesyłać drogą elektroniczną
na adres: credoschoolpoland@gmail.com.

Praca konkursowa
1.

Tematy pracy konkursowej (do wyboru):
●
●

Wszechświat i promieniowanie kosmiczne
Układ Słoneczny (ten temat mogą realizować wyłącznie klasy 1-3)

2.

Praca konkursowa to praca plastyczna wykonana w dowolnej technice (np. obraz,
grafika, akwarela itp.) w formacie A3 lub A4.

3.

Prace konkursowa musi być pracą samodzielną, wcześniej nieopublikowaną,
wykonaną w technice dowolnej.

4.

Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.

5.

Z jednej szkoły można przesłać po 3 prace w każdej z kategorii. Zaleca się
zorganizowanie eliminacji szkolnych w celu wyłonienia najlepszych prac.

6.

Prace konkursowe wraz z wymaganymi zgodami przesyła nauczyciel - szkolny
koordynator konkursu.

7.

Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo
majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.

8.

Na odwrocie pracy konkursowej powinien znaleźć się:
- tytuł,
- imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły,
- imię i nazwisko szkolnego koordynatora konkursu.
Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace
niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

9.

Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą
udostępniane podmiotom trzecim.

Kryteria oceny prac
1.

Prace Konkursowe będą oceniane za zgodność z tematem, oryginalność, ogólny
efekt wizualny, walory artystyczne.

2.

Do oceny prac zostanie powołane jury, które w dniu 14.05.2021 r. przeprowadzi
ocenę prac konkursowych.

3.

Ustalenia jury są ostateczne i nie ma od nich odwołania.

Nagrody
4.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie
(przesłane drogą elektroniczną), a laureaci - dyplom laureata i nagrodę (wysłane
pocztą).

5.

Organizator zastrzega możliwość dodatkowego wyróżnienia najciekawszych prac.

6.

Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu,
oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu i utratę prawa do nagrody.

Postanowienia końcowe
1.

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

2.

Organizator nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie.

3.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników
postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności za opóźnienia w przesłaniu
prac do siedziby Organizatora.

4.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian postanowień niniejszego
Regulaminu, bez wpływu dla praw nabytych przez Uczestników do dnia zmiany.
Nowy regulamin obowiązuje od momentu opublikowania na stronie
https://www.pce-brzesko.pl/

Zgłoszenie do konkursu:
Nauczyciel przesyła zgłoszenie uczniów do konkursu drogą elektroniczną na adres-mail:
credoschoolpoland@gmail.com
Wydrukowane zgłoszenie wraz z pracą konkursową oraz wymaganymi zgodami prosimy
przesłać do dnia 13.05.2021 r. (liczy się termin dotarcia pracy do siedziby Organizatora)
na adres:
Powiatowe Centrum Edukacji
ul. Piastowska 2b
32-800 Brzesko
w tytule prosimy o dopisek „Międzygwiezdny pył”
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Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
z elementami astronomii i kosmologii

Międzygwiezdny Pył
Zgłoszenie udziału
(wypełnia nauczyciel - szkolny koordynator konkursu)

Zgłoszenie należy przesłać na poniższy adres e-mail oraz dołączyć do wysyłanych prac.

credoschoolpoland@gmail.com
L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

grupy wiekowe
1.
klasy
1-3

2.
3.
4.

klasy
4-6

5.
6.
1.

klasy
7-8

2.
3.
Imię i nazwisko nauczyciela -szkolnego koordynatora konkursu:

.....................................................................................................................
e-mail nauczyciela: .......................................................................................
Nazwa szkoły, adres, nr telefonu, adres e-mail:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

UWAGA:
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika/opiekuna prawnego zgody
na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku na potrzeby konkursu.
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ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE

Oświadczam, że mój syn/moja córka……………………………………………………
klasa……………………… z ………………………………………………………………
(nazwa szkoły)

jest autorem pracy pt. ……………………………………………………….……………
wykonanej na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Międzygwiezdny pył.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu konkursu, który
rozumiem i w pełni akceptuję.
Wyrażam zgodę na upublicznienie jego/jej danych jako autora, oraz na nieodpłatne
wykorzystanie prac przez organizatora - upowszechnienie na stronach internetowych
organizatorów a zwłaszcza: PCE Brzesko, CREDO, szkół będących współorganizatorami
konkursu oraz na Facebooku.
Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez
moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem,
prezentacjach pokonkursowych, na stronach internetowych organizatorów konkursu,
profilu Facebook oraz w innych formach utrwaleń.

……………………………………………………….
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

…………….……………………………………….
data i miejscowość

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
z elementami astronomii i kosmologii
Międzygwiezdny pył
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RODO
[obowiązek informacyjny realizowany zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”)]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Powiatowe Centrum Edukacji w
Brzesku, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r (Dz. U. z dnia 24.05.2018 r. poz 1000) do celów
związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, realizacji, monitoringu i ewaluacji konkursu.
W związku z ubieganiem się mojego dziecka/podopiecznego o udział w Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Powiatowe Centrum
Edukacji, ul. Piastowska 2b, 32-800 Brzesko
2. Dane dziecka będą przetwarzane w celu:
a) rozpatrzenia złożonego zgłoszenia do udziału w Konkursie Plastycznym Międzygwiezdny
Pył na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a „RODO”);
b) wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania,
monitorowania programu i ewaluacji jego wyników (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f
„RODO”).
3. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 2 mogą
być:
a) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty
przetwarzające) na podstawie zawartych umów;
b) podmioty, którym Administrator zobowiązany jest udostępniać dane na podstawie
przepisów prawa.
4. Dane osobowe dziecka nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
5. Dane osobowe dziecka nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
6. Dane osobowe dziecka będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do
realizacji celów wskazanych w punkcie 2:
a) w związku z procesem rozpatrywania formularzy zgłoszeniowych, do czasu zakończenia
procesu, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla
celów archiwizacyjnych;
7. Przysługują mi następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21
„RODO”.
8. Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”;
9. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznam, że
przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”;
10. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres
poczty elektronicznej: info@pce-brzesko.pl
11. Podanie danych jest warunkiem koniecznym rozpatrzenia zgłoszenia do udziału w Konkursie
Plastycznym, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w
konkursie.

.....................................................................................................
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu

