Zapraszamy dzieci i rodziców do udziału w

KONKURSIE EKOLOGICZNYM
„Ziemi pomagamy, kiedy wspólnie oszczędzamy”

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorami konkursu są:
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli w Elblągu
Fundacja Kierunek Rodzina

2. Cele konkursu
*Propagowanie wśród dzieci i rodziców postaw proekologicznych,
*Zwiększanie u dzieci świadomości związanej z wpływem oszczędzania na życie naszej
planety,
* Budowanie więzi pomiędzy rodzicami i dziećmi poprzez wspólne działanie
3. Uczestnicy: dzieci pięcio-sześcioletnie wraz z rodzicami, z przedszkoli w Elblągu
i okolicy.
4. Technika wykonania: dziecko biorące udział w konkursie wspólnie z rodzicami przygotowuje
plakat tematyczny „Ziemi pomagamy, kiedy wspólnie oszczędzamy”. Rodzice przygotowują
reportaż w postaci max 4 zdjęć prezentujących powstawanie plakatu. Po ukończeniu
wspólnego dzieła rodzice nagrywają film trwający nie dłużej niż 1 minutę, na którym ich
dziecko przedstawia się i wykorzystując plakat zachęca innych do oszczędzania wody,
energii, surowców..... w zależności od tematyki plakatu.
5. Każda praca zgłoszona do konkursu powinna być opisana:
 plakat: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa i adres placówki do której uczęszcza.
 płyta ze zdjęciami i filmikiem: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa i adres placówki.
 oświadczenie podpisane przez rodziców lub opiekunów (załącznik do regulaminu).

6. Prace:
*plakat – wielkość A4
*zdjęcia : nie więcej niż 4 sztuki
*nagranie: jeden plik, film nie dłuższy niż 60 sekund, format dowolny
Termin nadsyłania prac: do 19.11.2018r.
7. Miejsce nadsyłania prac:
pocztą na adres
Fundacja Kierunek Rodzina
ul. Mickiewicza 56/1
82 – 300 Elbląg
Prace można dostarczyć również do p. Marioli Malkiewicz do Przedszkola Nr 17
w Elblągu, ul. Karowa 30 lub do p. Alicja Guła do W-M ODN w Elblągu
8. Ocena prac: Jury oceniając prace będzie brało pod uwagę
*pomysłowość w wyrażaniu tematu związanego z oszczędzaniem,
*zaangażowanie dziecka i rodzica,
*jakość wypowiedzi, która w atrakcyjny sposób zachęci dzieci i dorosłych do pomocy naszej
planecie.
9. Nagrody i wyróżnienia: organizatorzy konkursu przyznają atrakcyjne nagrody i wyróżnienia.
10. Fundatorzy nagród:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej
W-M Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Fundacja Kierunek Rodzina
11. Ogłoszenie wyników nastąpi na uroczystym spotkaniu dzieci i rodziców na początku grudnia
2018 roku.
Wszyscy laureaci konkursu zostaną powiadomieni.
12. Kontakt: informacji o konkursie – tel.- 503 553 448
Przedszkola zgłaszające dzieci do konkursu odpowiadają za wyrażenie zgody przez rodziców na
opublikowanie nagranych zdjęć oraz filmików.
Dołączony druk powinien być podpisany przez rodziców dziecka, które bierze udział w konkursie i
dołączony do pracy konkursowej.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Konkurs Ekologiczny
„Ziemi pomagamy, kiedy wspólnie oszczędzamy”

Elbląg, dn. ………………………………………

Oświadczenie

……………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)

uczęszczająca/y do ……………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres przedszkola)

Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody – na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
określonych w regulaminie konkursu.
Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody – na upublicznienie danych osobowych mojego dziecka na stronie
internetowej WMODN w Elblągu i Fundacji Kierunek Rodzina w Elblągu.
Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody – na przekazanie danych osobowych mojego dziecka wszystkim
uczestnikom konkursu w formie płyty CD ze wszystkimi pracami konkursowymi.
Rodzice w imieniu autora plakatu przenoszą całość autorskich praw majątkowych na organizatorów konkursu
ekologicznego „Ziemi pomagamy, kiedy wspólnie oszczędzamy”, tj. Warmińsko Mazurski Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Elblągu oraz Fundację Kierunek Rodzina w Elblągu.
Przeniesienie to obejmuje: wykonane przez rodziców zdjęcia i film zamieszczone na płycie.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że:
Administratorem danych osobowych jest: Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu,
82-300 Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1 oraz Fundacja Kierunek Rodzina, 82-300 Elbląg, ul. Mickiewicza 56/1.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail iod@wmodn.elblag.pl
Celem przetwarzania danych jest realizacja konkursu dla dzieci w wieku przedszkolnym „Ziemi pomagamy, kiedy
wspólnie oszczędzamy”. Podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Odbiorcami danych
osobowych mogą być podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa,
podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratorów oraz wszyscy
uczestnicy konkursu. Dane osobowe autorów prac mogą być upublicznione na stronach internetowych WMODN i
Fundacji Kierunek Rodzina. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez 2 lata od zakończenia konkursu lub do momentu
wycofania się ze zgody. Uczestnik konkursu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, usunięcia, a także o prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą
pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości uczestniczenia w konkursie, a w
przypadku cofnięcia zgody na upublicznienie – brak możliwości upubliczniania prac (prace nagrodzone i
wyróżnione zostaną usunięte ze stron internetowych WMODN i Fundacji, nie będzie możliwe usunięcie danych
przekazanych uczestnikom konkursu). Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych. Administrator nie
przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji konkursu.
……………………………………………..
(data i podpis rodzica dziecka biorącego udział w konkursie)

