REGULAMIN VIII GMINNEGO KONKURSU
WIEDZY O GMINIE ŁĄCKO
„GMINA ŁĄCKO – POZNAJMY JĄ BLIŻEJ”

MOTTO: „Aby mierzyć drogę przyszłą ,trzeba wiedzieć skąd się wyszło”.
C.K.Norwid
I. CELE KONKURSU:
• promowanie wśród młodych mieszkańców wiedzy na temat gminy, w której mieszkają,
• przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego regionu,
• popularyzowanie kultury regionalnej,
• rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją,
• kształtowanie poczucia własnej tożsamości i postaw patriotycznych,
• wspieranie zdolności uczestników i rozwijanie ich zainteresowań.
II. ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa w Maszkowicach. Patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Łącko
i Starosta Nowosądecki.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W konkursie udział biorą uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych Gminy Łącko.
2. Do konkursu można zgłosić dwóch reprezentantów szkoły (wg Karty zgłoszenia, zał. nr 1).
3. Zgłoszenia uczestników można dokonać:
• pisemnie – na formularzu zgłoszeniowym ( zał. nr 1),
• drogą elektroniczną – na adres konkurs.maszkowice@gmail.com
• telefonicznie – 18 444-60-46.
4. Termin zgłoszenia: do 22 listopada 2021 r.

IV. MIEJSCE KONKURSU:
Szkoła Podstawowa w Maszkowicach. Prace należy dostarczyć podpisane na płycie CD
lub przesłać na adres konkurs.maszkowice@gmail.com do 03 grudnia 2021r.
V. PRZEBIEG KONKURSU:

1. Konkurs przebiega w formie prezentacji multimedialnej.
2. Zadaniem uczestnika jest stworzenie prezentacji multimedialnej, poświęconej atrakcjom
przyrodniczym, kulturowym i turystycznym swojej miejscowości.
3. Tematyka: „Zaproś gości do swojej miejscowości”.
✓ historia i walory przyrodnicze,
✓ położenie geograficzne, granice, obszar, ludność, podział terytorialny,
✓ działające instytucje kulturalne, zespoły i kapele regionalne, twórcy ludowi, stałe imprezy
kulturalne,
✓ zabytki architektury,
✓ strój i gwara górali łąckich,
✓ sport, rekreacja i turystyka,
✓ struktura samorządu terytorialnego.
4. Preferowane są samodzielnie wykonane prace (własne zdjęcia, rysunki, teksty, filmy).
Ważne jest podanie źródeł - materiały własne lub zaczerpnięte z innych źródeł.
Proszę pamiętać o prawach autorskich! Prace – plagiaty będą dyskwalifikowane!
5. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu rozstrzygnięcia konkursu.
VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 09.12.2021r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej
w Maszkowicach.
VII. NAGRODY
1. Za zajęcie I, II, III miejsca komisja konkursowa przyznaje nagrody rzeczowe.
2. Pozostali uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy.
VIII. SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ:
Komisję konkursową powołują organizatorzy.

Maszkowice, 09.11.2021r.

Organizatorzy:
Joanna Koza
Beata Wąchała
Dariusz Bielak

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW
VIII GMINNEGO KONKURSU WIEDZY O GMINIE ŁĄCKO
„GMINA ŁĄCKO – POZNAJMY JĄ BLIŻEJ”

I. Nazwa i adres szkoły: ………………………………………………………………………
tel./fax…………………………………………………………………………………………

II. Szkoła zgłasza następujących uczniów (imię i nazwisko):

1………....……………………........ klasa .…… nauczyciel ....................................................
Tytuł Projektu:…………………………………………………………………………………

2…………...…………………….…. klasa ….… nauczyciel ...................................................
Tytuł projektu:………………………………………………………………………………….

……………………………………
miejscowość, data

……………………………………
pieczątka i podpis Dyrektora szkoły

Załącznik nr 1 do Regulaminu VIII Gminnego Konkursu
Wiedzy o Gminie Łącko

Maszkowice, dnia……………………

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających
wizerunek mojego dziecka…………………………………………………………………………...
ucznia kl………. zarejestrowanych podczas konkursu i innych uroczystości szkolnych
zarejestrowanych przez Szkołę Podstawową w Maszkowicach.

Ponadto wyrażam zgodę na umieszczenie i publikowanie prac wykonanych przez moje
dziecko na stronie internetowej szkoły, profilach internetowych zarządzanych przez szkołę
(Facebook) oraz w mediach w celu informacji i promocji szkoły.

INFORMACJA
Przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maszkowicach
27.
2. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie
stosownych przepisów prawa.
3. Przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
4. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

…………………………, ….………………………………………….
(Miejscowość)

(Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Załącznik nr 2 do Regulaminu VIII Gminnego Konkursu
Wiedzy o Gminie Łącko

Maszkowice, ………………………………….
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH WŁASNYCH I DZIECKA
Do
………………………………………………………………………………………………….
(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn.
27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UEL z 2016r. nr 119/1 –
9zwanym dalej RODO) oraz ustawy z dn. 10.05.2018r. O ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2018r. , poz. 1000) – wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
i danych osobowych mojego dziecka:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia dziecka)

przez Szkołę Podstawową w Maszkowicach oraz ewentualne udostępnienie przedmiotowych
danych uprawnionym z mocy prawa podmiotom, w tym w celach kontrolnych.
1. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, data i miejsce
urodzenia, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, PESEL, telefon, adres, e-mail.
2. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maszkowicach
27.
3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie
stosownych przepisów prawa.
4. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
5. Ponadto przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
6. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania swoich danych
osobowych oraz dziecka przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.
……………………………………………………………………….
(data i czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna)

Załącznik nr 3 do Regulaminu VIII Gminnego Konkursu
Wiedzy o Gminie Łącko

