Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 206, ul. Bartnicza 2, 03-358 Warszawa,
tel/fax. 22 8111820, e-mail: zs41@edu.um.warszawa.pl, www.zs41.edu.pl

DZIELNICOWY KONKURS INFORMATYCZNY
”Scratch – jestem eko”

Regulamin dzielnicowego konkursu informatycznego
”Scratch – jestem eko”

Zasady ogólne:
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
nr 206 przy ul. Bartniczej 2 w Warszawie
2. Konkurs rozpoczyna się 28.10.2019 i trwać będzie do 18.11.2019.
3. W konkursie mogą brać udział uczniowie w następujących grupach wiekowych:
a) Szkoła podstawowa klasy 4-6
b) Szkoła podstawowa klasy 7-8
Cele konkursu:
Celem

konkursu

jest

zwiększenie

zainteresowania

uczniów

programowaniem.

Rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, w
szczególności z uwzględnieniem narzędzi informatycznych dostępnych online.
Propagowanie wśród uczniów ekologicznych zachowań.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Tematy prac konkursowych:
a. Klasy 4-6: Wykonanie w programie Scratch pracy będącej multimedialną
ilustracją promującą zachowania ekologiczne.
b. Klasy 7-8: Wykonanie w programie Scratch pracy będącej grą edukacyjną
promującą zachowania ekologiczne.
2. Prace konkursowe należy wykonać w Scratch 3.0 i dostarczyć do sekretariatu
organizatora w postaci pliku zapisanego na płycie CD. Dopuszcza się, aby pliki
uczniów z tej samej szkoły były zapisane na jednej płycie CD.
3. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć swoją pracę swoimi danymi takimi
jak: imię i nazwisko, nazwa i adres szkoły, klasa oraz numer telefonu oraz email
opiekuna (nauczyciela). Powyższe dane będą wykorzystane wyłącznie do
kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Niepodpisane prace nie będą
zakwalifikowane do konkursu.
4. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi.
5. Każdy uczestnik konkursu może przekazać tylko jedną pracę.
6. W konkursie można brać udział tylko indywidualnie.
7. Dane osobowe uczestników wykorzystane są wyłącznie do celów konkursu i nie
będą udostępniane podmiotom trzecim.
2

8. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście tj. niedopuszczalne jest
dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
9. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z jego warunków
oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do
nagrody.
Wyniki konkursu i nagrody:
1. Komisja konkursowa powołana przez organizatora, spośród przekazanych prac
wyłoni laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny pracy: zgodna z tematyką, oryginalność, pomysłowość.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 22.11.2019 poprzez opublikowanie imion i
nazwisk autorów nagrodzonych prac na stronie internetowej szkoły.
4. Autorzy zwycięskich prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
5. Nagrody zostaną przyznane w każdej grupie wiekowej za zajęcie kolejno: 1, 2 i
3 miejsca.
6. Organizator w porozumieniu z komisją konkursową zastrzega sobie prawo do
przyznania dodatkowych nagród w ramach wyróżnienia oraz prawo do
nieprzyznawania nagród.
7. Decyzja komisji konkursowej, co do wskazania laureatów konkursu oraz
przyznania im nagród jest ostateczna.
8. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich
równowartość pieniężną.
Postanowienia końcowe:
1. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.
2. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza że wyraża zgodę na zasady
zawarte w niniejszym regulaminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a. Zmiany postanowień niniejszego

regulaminu w przypadku zmiany przepisów

prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie
konkursu.
b. Odstąpienia od zorganizowania konkursu w przypadku zbyt małej ilości
przekazanych prac.
c. Rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie!
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie udziału w:
Dzielnicowym Konkursie Informatycznym „Scratch – jestem eko” organizowanym przez Szkołę
Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 206 przy ul. Bartniczej 2 w Warszawie
……………………….…………………………………………………………..……………............................
/imię i nazwisko uczestnika/
Niniejszym wyrażam/nie wyrażam
1. zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych w zakresie:
a) zbierania i przetwarzania danych osobowych podczas trwania konkursu,
b) publikowania imion i nazwisk laureatów konkursu na stronie internetowej szkoły:
zs41.edu.pl.
Klauzula informacyjna
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL),
określane jako „RODO”. W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich
danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.
Administratorem danych osobowych jest:
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 206 w Warszawie.
1. Cel przetwarzania: Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu realizacji
konkursu. Są to takie dane jak: nazwisko, imię, nazwa szkoły oraz jej dane teleadresowe, imię i
nazwisko nauczyciela lub opiekuna.
2. Czy musisz wyrazić zgodę na podanie i przetwarzanie danych osobowych? Podanie danych
osobowych jest dobrowolne. Jednak w przypadku odmowy zgody na przetwarzanie tych danych,
uczestnik nie może brać udziału w konkursie.
3. Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych? Posiada Pani/Pan
prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia. Ma
Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych
Osobowych). Dane nie ulegają profilowaniu (zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w trakcie
ich przetwarzania).
4. Jak długo przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe? Dane osobowe uczestników będą
przetwarzane podczas trwania konkursu. Dane osobowe laureatów będą przetwarzane do końca
roku szkolnego 2019/20. (publikacja na stronie internetowej szkoły)
5. Czy przekazujemy Twoje dane osobowe innym podmiotom? Dane osobowe uczestników nie
będą udostępniane podmiotom trzecim.
Podpis rodzica/opiekuna………………………………………………………………………………………………………………….
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