Konkurs edukacyjny Fundacji Orange „Bezpiecznie Tu i Tam”
Trzecie Zadanie Konkursowe: „Rywalizacja na multimedia”
Regulamin szkolnego etapu ogólnopolskiego konkursu
Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim konkursie edukacyjnym pod hasłem
„Bezpiecznie tu i tam”. Jest to trzeci konkurs dla uczniów, gdzie można zdobyć cenne
nagrody indywidualne dla siebie i punkty dla szkoły.

Zasady, przebieg
1. W wyznaczonym terminie uczniowie przygotowują prace indywidualne spośród tematów
Trzeciego Zadania konkursowego:
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Oto wybór zasad, z których możesz skorzystać przygotowując pracę . Możesz
zaprezentować również inne, zaproponowane przez Ciebie, zasady bezpieczeństwa online.
Zasady: a) Chronię swoje dane w sieci. b) Nie ufam osobom poznanym w Internecie. c)
Dbam o wizerunek w online. d) Nie hejtuję, szanuję innych internautów. e) Kontroluję
czas spędzony w Internecie. f) Korzystam z gier i aplikacji uzgodnionych z rodzicami. g)
Nie odbieram wiadomości z nieznanego źródła. h) Mówię rodzicom i nauczycielom, jeśli
coś w Internecie jest nie tak.
2. W ramach Zadania konkursowego uczeń może zgłosić tylko jedną pracę, na jeden
wybrany temat. Warunkiem koniecznym do przyjęcia prac do etapu szkolnego jest
dostarczenie przez ucznia zgody rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w Zadaniu
konkursowym /Załącznik 1/.

3. Szkolna Komisja Konkursowa, w składzie: wicedyrektor, kierownik świetlicy, pedagog,
oceni wszystkie prace zgłoszone w etapie szkolnym, zgodnie z kryteriami oceny prac na
etapie szkolnym, jak i ogólnopolskim: zgodność pracy z tematem Zadania (wartości
edukacyjne pracy dotyczące zagadnień bezpieczeństwa online), oryginalność i pomysłowość
w przedstawieniu tematu, walory plastyczne i innowacyjne.
Szkolna Komisja Konkursowa wyłoni 10 najlepszych prac w dwóch kategoriach wiekowych
(klasy 1-3 oraz 4-6), przyznając uczniom nagrody indywidualne – niespodzianki. Zwycięskie
prace przesłane zostaną do etapu ogólnopolskiego. Zwycięzcy etapu ogólnopolskiego
otrzymują nagrody główne i wyróżnienia, zgodnie z Listą nagród publikowaną na stronie
www Konkursu min. tablety, gadżety elektroniczne.
4. Ważne daty: szkolny etap konkursu trwa od 14.12.2016r. do 20.02.2017r.:
14.12.2016r. – ogłoszenie szkolnego etapu konkursu
20.02.2017r. – ostateczne przekazanie prac konkursowych do wychowawców
20-28.02.2017r. – wybór najlepszych 10 prac konkursowych przez Szkolną Komisję
Konkursową i przesłanie najwyżej ocenionych prac do etapu ogólnopolskiego

Załącznik 1
Oświadczenie przedstawiciela ustawowego dziecka uczestniczącego
w pierwszym zadaniu konkursowym „Rywalizacja na słowa”
Szkoła Podstawowa nr 8 im. A. Mickiewicza
Ul. Krasińskiego 34
41-300 Dąbrowa Górnicza
……………………………………..
(Imię i nazwisko dziecka, klasa)

Ja niżej podpisany/na będący/będąca przedstawicielem ustawowym
………………………………………….: (imię i nazwisko dziecka)
wyrażam zgodę na udział dziecka w zadaniu konkursowym „Rywalizacja multimedia”
w Konkursie edukacyjnym Bezpiecznie Tu i Tam, którego organizatorem jest Fundacja
Orange oraz Agencja Reklamowa Art Group sp. z o.o. na zasadach określonych
w Regulaminie tego konkursu, z którego treścią zostałem/łam zapoznany/na oraz w
przypadku zwycięstwa w konkursie na publikację pracy * oznaczonej imieniem i nazwiskiem
dziecka/ anonimowo (* niewłaściwe skreślić) na stronie internetowej
https://fundacja.orange.pl/kurs/ ; wyrażam szkole do której uczęszcza moje dziecko zgodę na
udostępnienie Fundacji Orange danych osobowych dziecka w zakresie imienia, nazwiska,
oznaczenia szkoły i klasy do której uczęszcza, w celu przeprowadzenia Konkursu
edukacyjnego Bezpiecznie Tu i Tam na zasadach określonych w regulaminie tego konkursu
(w tym publikacji tych danych na stronie internetowej https://fundacja.orange.pl/kurs/, wraz
z informacją o wygranej nagrodzie, w przypadku gdy dziecko będzie autorem zwycięskiej
pracy konkursowej)
. …………………………………………………………..
(Data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego dziecka)

Wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych dziecka Fundacji Orange jest
niezbędne dla wzięcia przez dziecko udziału w etapie ogólnopolskim Konkursu
edukacyjnego Bezpiecznie Tu i Tam. W przypadku wyrażenia tej zgody dane osobowe
w zakresie w niej określonym zostaną udostępnione przez szkołę Fundacji Orange,
z siedzibą w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, która będzie odrębnym od
szkoły administratorem udostępnionych danych osobowych. Fundacja Orange będzie
przetwarzała te dane w celu przeprowadzenia Konkursu edukacyjnego Bezpiecznie Tu i Tam
na zasadach określonych w regulaminie tego konkursu, dostępnym pod adresem
https://fundacja.orange.pl/kurs/assets/pdf/regulamin.pdf (w szczególności w celu wyłonienia
zwycięskich prac konkursowych, dostarczenia nagród i publikacji informacji o autorach
zwycięskich prac na stronie internetowej konkursu). Dane osobowe autorów zwycięskich
prac w zakresie imion, nazwisk, klas oraz nazw szkół, do której uczęszczają, miejscowości w
których te szkoły się mieszczą oraz informacji o wygranej nagrodzie zostaną opublikowane
na stronie internetowej https://fundacja.orange.pl/kurs/ w okresie od momentu ogłoszenia
zwycięzców Konkursu do 30 czerwca 2017 r. Ponadto, w przypadku wygrania przez dziecko
nagrody indywidualnej informacja o wygranej przez dziecko nagrodzie zostanie przekazana
szkole. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania, jak również prawo wniesienia - w 18 przypadkach wymienionych w art. 23 ust.
1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych - pisemnego, umotywowanego żądania
zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz sprzeciwu
wobec przetwarzania danych w przypadkach, gdy administrator danych zamierza je
przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu
administratorowi danych.

