REGULAMIN
III Międzyszkolnego Konkursu Młodych Talentów „To mnie kręci”
dla uczniów szkół podstawowych z województwa podkarpackiego
w roku szkolnym 2018/2019
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki III Międzyszkolnego Konkursu Młodych Talentów „To mnie
kręci”, zwanego dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Rzeszowie
(ul. Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów).
3. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu w całości i oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
określonych w nim zasad. W przypadku naruszenia zasad wymienionych w Regulaminie,
dany Uczestnik traci prawo udziału w Konkursie oraz/lub prawo do nagród.
4. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do bieżącego śledzenia informacji publikowanych na
stronie internetowej Konkursu i przekazywanych im drogą mailową, a także stosowania
się do zasad określonych przez jury Konkursu.
5. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: Talent sceniczny i Talent plastyczny.
§ 2. Cele Konkursu
1. Celami Konkursu są:
1) wyłanianie i promowanie młodzieży o ponadprzeciętnych uzdolnieniach,
2) popularyzacja działań artystycznych w szkołach w województwie podkarpackim,
3) promowanie aktywności twórczej wśród uczniów,
4) rozwijanie kreatywności i zainteresowań młodzieży,
5) umożliwienie prezentacji swoich uzdolnień i pasji,
6) wzbogacanie warsztatu plastycznego, rozwijanie różnorodnych form i technik
plastycznych.
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K A T E G O R I A: T A L E N T S C E N I C Z N Y
§ 3. Kwalifikacja do Konkursu
1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych,
zlokalizowanych

na

terenie

województwa

podkarpackiego,

którzy

posiadają

ponadprzeciętne uzdolnienia i chcą je zaprezentować publicznie.
2. Uczestnikiem Konkursu może być jedna osoba reprezentująca daną szkołę.
3. Uczestnikiem Konkursu nie może być laureat poprzednich edycji.
4. W Konkursie swój talent zaprezentuje maksymalnie 15 Uczestników.
5. Organizator wysyła zaproszenie do udziału w Konkursie oraz jego Regulamin, do szkół
podstawowych drogą mailową.
6. Szkoły zainteresowane udziałem w Konkursie, do 3 marca 2019 r. przesyłają mailowo na
adres: konkurs@tomniekreci.edu.pl zgłoszenie zawierające dane szkoły i Uczestnika ją
reprezentującego (załącznik nr 1). Do zgłoszenia należy dołączyć skan zgody rodziców/
prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) oraz krótkie
nagranie video prezentujące talent Uczestnika (lub link do nagrania). Oryginał zgody na
przetwarzanie danych osobowych Uczestnik dostarcza najpóźniej w dniu Konkursu.
7. W

przypadku

dużego

zainteresowania

Konkursem,

szkoły

mają

możliwość

przeprowadzenia eliminacji w dowolnie wybranym przez siebie terminie (do 3 marca
2019 r.) i na określonych przez siebie zasadach celem wyłonienia Uczestnika Konkursu
reprezentującego szkołę.
8. Organizator informuje szkoły o Uczestnikach zakwalifikowanych do udziału w Konkursie
do 10 marca 2019 r. O kwalifikacji decyduje spełnienie formalnych warunków udziału
w Konkursie oraz ocena talentów zaprezentowanych na nagraniach.
9. Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć Organizatorowi podkład muzyczny do swojego
występu na wolnym od wad fizycznych nośniku, lub za pomocą Internetu (linka do pliku),
w terminie do 17 marca 2019 r. Podkład muzyczny nie może zawierać partii wokalnych.
10. W przypadku rezygnacji danego Uczestnika lub danej szkoły z udziału w Konkursie osoba
wyznaczona do kontaktu z Organizatorem ma obowiązek niezwłocznego poinformowania
o tym koordynatora Konkursu.
§ 5. Przebieg Konkursu
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 29 marca 2019 r. (rozpoczęcie o godz. 1730)
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 11 w Rzeszowie i będzie polegał na publicznym
zaprezentowaniu swoich umiejętności.
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2. Uczestnicy Konkursu mają możliwość wzięcia udziału w próbie mikrofonowej, która
odbędzie się 29 marca 2019 r. o godz. 1530 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 11.
3. Rejestracja Uczestników odbędzie się w dniu Konkursu w godzinach 1630- 1700. Zgłoszenie
się po godz. 1700 może skutkować dyskwalifikacją.
4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest potwierdzenie swojej tożsamości za pomocą
legitymacji szkolnej (lub innego dokumentu tożsamości) i stwierdzenie przez Organizatora
zgodności danych osobowych z danymi zawartymi w karcie Uczestnika.
5. Przed rozpoczęciem Konkursu, o godz. 1700 odbędzie się losowanie numerów startowych
Uczestników, a za jego prawidłowy przebieg odpowiada przewodniczący jury.
6. Konkurs składa się z jednego etapu i będzie przeprowadzony w jednej kategorii.
7. Uczestnicy prezentują swoje umiejętności kolejno, według wylosowanych wcześniej
numerów.
8. Występ każdego uczestnika zapowiadają osoby prowadzące Konkurs.
9. Występ Uczestnika Konkursu może mieć formę:
1) sceniczną (np. kabaret, scenka teatralna, iluzja);
2) muzyczną (np. śpiew, taniec, gra na instrumencie);
3) sportową (np. freestyle football, akrobatyka sportowa, pokaz umiejętności
manualnych).
10. Występ nie może być dłuższy niż 4 minuty.
11. Czas jest liczony od momentu pojawienia się Uczestnika Konkursu na scenie
i zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia występu. Koniec występu ze względu na upływ
czasu ogłasza sygnał dźwiękowy.
12. Występ odbywa się do podkładu muzycznego według własnego wyboru.
13. W występach Uczestników mogą wziąć udział osoby trzecie (np. osoby akompaniujące),
niebiorące udziału w Konkursie.
§ 5. Ograniczenia
1. W występach Uczestników nie mogą brać udziału zwierzęta.
2. Uczestnicy nie mogą być ubrani niestosownie lub prowokacyjnie.
3. Występy nie mogą zagrażać zdrowiu i życiu Uczestników Konkursu oraz publiczności.
Uczestnik nie może używać niebezpiecznych przedmiotów i substancji oraz ognia.
4. W

czasie

występów

niedozwolone

jest

wykonywanie

niestosownych

gestów,

wykorzystywanie niestosownych piosenek lub używanie wulgarnych słów.
5. Występy nie mogą zawierać treści dyskryminujących oraz naruszać praw osób trzecich.
6. Uczestników Konkursu obowiązują zasady kultury osobistej.
7. Uczestnicy muszą dostosować swoje występy do możliwości technicznych sceny.
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8. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, mikrofony, odtwarzacz CD,
rzutnik multimedialny i ekran, materace do ćwiczeń. Potrzeby w tym zakresie należy
wskazać w karcie Uczestnika. Pozostałe rekwizyty potrzebne do występu zabezpiecza sam
Uczestnik Konkursu.
9. Jury ma prawo przerwać występ w dowolnym momencie i zdyskwalifikować Uczestnika
Konkursu w przypadku stwierdzenia naruszenia przez niego Regulaminu.
§ 6. Ocenianie Uczestników
1.

Występy Uczestników Konkursu oceniać będzie jury, powołane przez Organizatora,
złożone z osób niezatrudnionych w szkołach biorących udział w Konkursie.

2.

Przewodniczącym jury jest przedstawiciel patrona honorowego Konkursu.

3.

Jury Konkursu sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wykonuje
inne zadania zapisane w niniejszym Regulaminie.

4.

Jury przyznaje punkty każdemu Uczestnikowi w skali od 1 do 10 w głosowaniu tajnym.
O wyniku końcowym decyduje suma przyznanych punktów.

5.

Laureatów Konkursu z miejsc 1-3 wyłania jury podczas narady po zakończeniu
występów.

6.

Laureatami zostają osoby, które otrzymały największą liczbę punktów.

7.

Wyróżnienie przyznaje publiczność poprzez oddanie głosu na specjalnych kartach.
Wyróżnienie to otrzymuje Uczestnik Konkursu najwyżej oceniony przez publiczność.

8.

Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§ 7. Harmonogram Konkursu
Wydarzenie

Uruchomienie strony internetowej Konkursu.
Wysłanie do szkół podstawowych zaproszeń do udziału
w Konkursie wraz z Regulaminem.

Termin
do 27 stycznia 2019 r.
31 stycznia 2019 r.

Opublikowanie na stronie internetowej Konkursu listy nagród.

do 28 lutego 2019 r.

Zgłoszenie się szkół do udziału w Konkursie (załącznik 1) mailowo
na adres: konkurs@tomniekreci.edu.pl, przesłanie skanów
podpisanych przez rodziców/prawnych opiekunów Uczestników
zgód na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2) oraz
krótkich nagrań video prezentujących talent Uczestnika (lub linka
do nagrań). Oryginał zgody należy dostarczyć najpóźniej w dniu
Konkursu.

do 3 marca 2019 r.
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Poinformowanie szkół o Uczestnikach zakwalifikowanych do
udziału w Konkursie.

do 10 marca 2019 r.

Przekazanie Organizatorowi podkładów muzycznych na nośnikach
danych lub za pomocą Internetu.

do 17 marca 2019 r.

Międzyszkolny Konkurs Młodych Talentów „To mnie kręci”
Miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Rzeszowie,
ul. Beskidzka 5
 próba mikrofonowa: godz. 1530
29 marca 2019 r.

 rejestracja Uczestników: godz. 1630-1700
 losowanie numerów startowych: godz. 1700
 początek Konkursu: godz. 1730
 przewidywana godzina zakończenia Konkursu: 1930
Opublikowanie listy laureatów i osoby wyróżnionej w Konkursie
oraz materiałów zdjęciowego i filmowego na stronie Konkursu.

do 7 kwietnia 2019 r.

§ 8. Nagrody
1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
2. Dla laureata konkursu oraz osób wyróżnionych przewidziano statuetki oraz atrakcyjne
nagrody rzeczowe – m.in. sprzęt elektroniczny, zaproszenia do kina, książki, gadżety
komputerowe.
3. Lista

nagród

zostanie

opublikowana

na

stronie

internetowej

Konkursu

do

28 lutego 2019 r.
4. Organizator zastrzega, że informacje o nagrodach (w tym zdjęcia, parametry)
prezentowane na stronie internetowej Konkursu i materiałach promocyjnych nie
stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
5. Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy.
6. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się bezpośrednio po ogłoszeniu przez
przewodniczącego jury wyników Konkursu.
7. Uczestnik Konkursu może odebrać nagrodę tylko w dniu 29 marca 2019 r.
8. Nagrodzonym nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na inną lub otrzymania ich
ekwiwalentu pieniężnego.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagrody (w tym
odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą).
Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor,
sprzedawca).
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§ 9. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie zapewnia opieki nad Uczestnikami Konkursu i nie ponosi za nich
odpowiedzialności zarówno podczas trwania Konkursu, jak i w czasie ich przyjazdu na
Konkurs oraz powrotu do domu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty przyniesione przez Uczestnika
Konkursu. Ich zabezpieczenie należy wyłącznie do Uczestnika.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść występu oraz niebezpieczeństwa
związane z występem Uczestnika.
4. Występy uczniów będą rejestrowane i opublikowane na stronie internetowej Konkursu
(www.tomniekreci.edu.pl), stronie internetowej Organizatora (www.zszp11.resman.pl),
kanale Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11 w serwisie Youtube oraz profilu Konkursu
na portalu Facebook (www.facebook.com/konkursToMnieKreci) w formie filmów lub
zdjęć, na co Uczestnicy Konkursu i ich rodzice/prawni opiekunowie wyrażają zgodę.
5. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie
informacyjny. Moc prawną mają tylko postanowienia niniejszego Regulaminu.
6. Ostateczne decyzje w sprawach spornych podejmuje przewodniczący jury Konkursu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym terminie bez podania
przyczyny lub zmiany jego harmonogramu, o czym informuje Uczestników Konkursu.
8.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu, jeśli do udziału w nim zgłosi się
mniej niż 12 Uczestników.

K A T E G O R I A: T A L E N T P L A S T Y C Z N Y
§ 10. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs w kategorii plastycznej przeznaczony jest dla uczniów klas V-VIII szkół
podstawowych z terenu województwa podkarpackiego.
2. Celem Konkursu jest nieograniczona swoboda wypowiedzi w temacie „Taki jest mój
świat”.
3. Prace konkursowe powinny być efektem samodzielnej pracy twórczej pod kierunkiem
nauczyciela i muszą być wykonane indywidualnie.
4. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 10 prac.
5. Techniki plastyczne: rysunek, malarstwo, grafika.
6. Format prac: A4, A3, A2.
7. Prace należy opatrzyć na odwrocie etykietą z informacją (załącznik nr 3):
a) imię i nazwisko autora,
b) wiek,
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c) nazwa szkoły,
d) adres szkoły, nr telefonu i adres e-mail,
e) imię i nazwisko opiekuna pod kierunkiem, którego praca została wykonana.
8. Do prac należy dołączyć:
a) listę zbiorczą (załącznik nr 4),
b) pisemną zgodę rodziców (załącznik nr 5).
9. Prace plastyczne należy składać do dnia 3 marca 2019 r. w sekretariacie Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego Nr 11 w Rzeszowie lub przesłać pocztą na adres: Zespół SzkolnoPrzedszkolny Nr 11 w Rzeszowie, ul. Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów.
§ 11. Kryteria oceny prac
1. Prace Uczestników Konkursu w kategorii plastycznej ocenia jury powołane przez
Organizatora.
2. Kryteria oceny prac:
a) walory artystyczne i estetyka pracy,
b) inwencja twórcza,
c) umiejętność posługiwania się różnymi technikami,
d) wszechstronność wypowiedzi,
e) samodzielność i indywidualizm.
3. Jury wyłania laureata Konkursu w kategorii plastycznej oraz przyznaje wyróżnienia.
§ 12. Pozostałe informacje
1. Wręczenie nagród i dyplomów dla laureata oraz wyróżnionych odbędzie się 29 marca
2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 11 w Rzeszowie.
2. Organizatorzy nie zwracają prac plastycznych oraz kosztów przesyłki.
3. Prace plastyczne przesłane na Konkurs będą wyeksponowane na wystawie
pokonkursowej w dniu 29 marca 2019 r.
§ 13. Kontakt
1. Informacje dotyczące zasad organizacji Konkursu są przekazywane poprzez stronę
www.tomniekreci.edu.pl lub drogą mailową bezpośrednio do szkół biorących udział
w Konkursie i jego Uczestników.
2. Pytania

dotyczące

Konkursu

można

kierować

drogą

mailową

na

adres:

konkurs@tomniekreci.edu.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer koordynatora
Konkursu: 505 550 493.
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Załącznik nr 1 – Kategoria: Talent sceniczny

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU
W III MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE MŁODYCH TALENTÓW
„TO MNIE KRĘCI”

Pełna nazwa szkoły: ……………………………………………………….………………..
Adres szkoły: ……………………………………………………….………………..
Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………………….………………..
Klasa: ………..

Data urodzenia: ………..………..

Imiona i nazwiska prawnych opiekunów: ……………………………………………………….………………..
Numer telefonu prawnego opiekuna: ………..………………..…..
Adres e-mail (do kontaktu z organizatorem): ………..………………..…..
Informacje o uczestniku (np. od kiedy i jak rozwija swój talent, jakie ma sukcesy, plany,
zainteresowania - informacje te będą wykorzystane do zapowiedzi występu uczestnika)
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………...…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Forma prezentacji (właściwe podkreślić)
 sceniczna



muzyczna



sportowa

Krótki opis występu (co zostanie zaprezentowane i/lub w jaki sposób)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…
Oryginalny tytuł, autor muzyki i słów wykonywanego utworu (w przypadku śpiewu)
………………………………………………………………………………………………………………………
Podkład muzyczny będzie prezentowany (właściwe podkreślić)
• na instrumencie (we własnym zakresie)

• na nośniku pamięci

Potrzebne pomoce (płyty CD, sprzęt sportowy, przybory do rysowania itp.)
………………………………………………………………………………………………………………………
Kartę należy wypełnić pismem komputerowym i przesłać wraz ze skanem zgody na przetwarzanie danych
osobowych (załącznik nr 2) i krótkim nagraniem prezentującym talent uczestnika (lub linkiem do nagrania)
drogą elektroniczną na adres: konkurs@tomniekreci.edu.pl do 3 marca 2019 r.

Załącznik nr 2 – Kategoria: Talent sceniczny

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Wyrażam/nie wyrażam (właściwe podkreślić) zgody na przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka ………………………………………....................................................
imię i nazwisko Uczestnika Konkursu

przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Rzeszowie, ul. Beskidzka 5 na potrzeby organizacji
i przeprowadzenia III Międzyszkolnego Konkursu Młodych Talentów „To mnie kręci”.
2. Wyrażam/nie wyrażam zgody (właściwe podkreślić) na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka w celu nieodpłatnej publikacji wizerunku w całości lub w postaci dowolnych fragmentów
w środkach masowego przekazu oraz na następujących polach eksploatacji:
a) strona internetowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11 w Rzeszowie (www.zszp11.resman.pl);
b) strona internetowa Międzyszkolnego Konkursu Młodych Talentów „To mnie kręci”
(www.tomniekreci.edu.pl);
c) profil Konkursu w serwisie Facebook (www.facebook.com/konkursToMnieKreci);
d) kanał Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11 w serwisie Youtube.
3. Znam i akceptuję pełną treść Regulaminu III Międzyszkolnego Konkursu Młodych Talentów
„To mnie kręci” oraz klauzuli informacyjnej. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie
w dniu 29 marca 2019 r. i zobowiązuję się do zapewnienia mu opieki osoby dorosłej w czasie
Konkursu oraz bezpiecznego powrotu do domu.
……………………………………………………..

……………………………………………….……………..

data

………………………………………………….…………..
podpis prawnych opiekunów Uczestnika

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO):
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11
w Rzeszowie z siedzibą przy ulicy Beskidzkiej 5, reprezentowany przez Dyrektora, tel. (0-17) 748 3840.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia udziału w Konkursie Pani/Pana dziecku.
3. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody i przechowywane zgodnie
z Instrukcją Archiwalną opracowaną na postawie Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach. Mogą być udostępniane upoważnionym do ich przetwarzania podmiotom
na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
4. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie (zgoda 1) lub niepublikowaniem wizerunku
Uczestnika (zgoda 2). Podającym dane przysługuje prawo do wglądu, poprawiania swoich danych, ich
ograniczenia lub usunięcia.
5. Zgoda na przetwarzanie danych dotyczy przede wszystkim: utrwalania w jakimkolwiek systemie
i na jakimkolwiek nośniku lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy
fotograficznej, cyfrowo; wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub
multimedialnej; publicznego udostępniania (np. w Internecie), wykonania i/lub odtwarzania.
Zgodę należy wydrukować, podpisać, zeskanować i przesłać organizatorowi wraz ze zgłoszeniem do udziału
w Konkursie (załącznik nr 1) i krótkim nagraniem prezentującym talent uczestnika (lub linkiem do nagrania)
drogą elektroniczną na adres: konkurs@tomniekreci.edu.pl do 3 marca 2019 r.
Oryginał zgody należy dostarczyć organizatorowi najpóźniej w dniu Konkursu.

Załącznik nr 3 – Kategoria: Talent plastyczny (Etykieta z informacją)

Imię i nazwisko autora pracy: ………………………………………………………….
Wiek: ………
Nazwa szkoły: ………………………………………………………….
Adres szkoły: ………………………………………………………….
Nr telefonu, adres email szkoły: ………………………………………………………….
Imię i nazwisko opiekuna: ………………………………………………………….

Załącznik nr 4 – Kategoria: Talent plastyczny (Lista zbiorcza)

Nazwa i adres szkoły,
numer telefonu, e-mail szkoły

……………………………………………………….…………
……………………………………………………….…………

Imię i nazwisko opiekuna Imię i nazwisko ucznia:
(opiekunów), telefon:
1 .…………………………………………………….…………
…………………………………………………
2 .…………………………………………………….…………
…………………………………………………
………………………………………………… 3 .…………………………………………………….…………
4 .…………………………………………………….…………
5 .…………………………………………………….…………
6 .…………………………………………………….…………
7 .…………………………………………………….…………
8 .…………………………………………………….…………
9 .…………………………………………………….…………
10…………………………………………………….…………

Załącznik nr 5 – Kategoria: Talent plastyczny

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Wyrażam/nie wyrażam (właściwe podkreślić) zgody na przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka ………………………………………....................................................
imię i nazwisko Uczestnika Konkursu

przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Rzeszowie, ul. Beskidzka 5 na potrzeby organizacji
i przeprowadzenia III Międzyszkolnego Konkursu Młodych Talentów „To mnie kręci”.
2. Wyrażam/nie wyrażam zgody (właściwe podkreślić) na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka w celu nieodpłatnej publikacji wizerunku w całości lub w postaci dowolnych fragmentów
w środkach masowego przekazu oraz na następujących polach eksploatacji:
e) strona internetowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11 w Rzeszowie (www.zszp11.resman.pl);
f) strona internetowa Międzyszkolnego Konkursu Młodych Talentów „To mnie kręci”
(www.tomniekreci.edu.pl);
g) profil Konkursu w serwisie Facebook (www.facebook.com/konkursToMnieKreci);
h) kanał Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11 w serwisie Youtube.
3. Wyrażam zgodę na prezentację prac mojego dziecka na wystawie pokonkursowej w dniu 29 marca
2019 r. oraz na publikację skanów prac zgłoszonych do udziału w Konkursie.
4. Znam i akceptuję pełną treść Regulaminu III Międzyszkolnego Konkursu Młodych Talentów
„To mnie kręci” oraz klauzuli informacyjnej. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie
w dniu 29 marca 2019 r. i zobowiązuję się do zapewnienia mu opieki osoby dorosłej w czasie
Konkursu oraz bezpiecznego powrotu do domu.
……………………………………………………..

……………………………………………….……………..

data

………………………………………………….…………..
podpis prawnych opiekunów Uczestnika

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO):
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11
w Rzeszowie z siedzibą przy ulicy Beskidzkiej 5, reprezentowany przez Dyrektora, tel. (0-17) 748 3840.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia udziału w Konkursie Pani/Pana dziecku.
3. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody i przechowywane zgodnie
z Instrukcją Archiwalną opracowaną na postawie Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach. Mogą być udostępniane upoważnionym do ich przetwarzania podmiotom
na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
4. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie (zgoda 1) lub niepublikowaniem wizerunku
Uczestnika (zgoda 2). Podającym dane przysługuje prawo do wglądu, poprawiania swoich danych, ich
ograniczenia lub usunięcia.
5. Zgoda na przetwarzanie danych dotyczy przede wszystkim: utrwalania w jakimkolwiek systemie
i na jakimkolwiek nośniku lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy
fotograficznej, cyfrowo; wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub
multimedialnej; publicznego udostępniania (np. w Internecie), wykonania i/lub odtwarzania.

