
   
Szkoła Podstawowa Nr 48 w Szczecinie  organizuje  

III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS  

NA HASŁO   

CHRONIĄCE SZCZECIŃSKIE KROKUSY  

 

 

REGULAMIN  
CELE 

 

 Popularyzacja dbałości o przyrodę w naszym  mieście. 

 Kształcenie odpowiedzialności za stan  otoczenia. 

 Rozbudzanie wrażliwości  u dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 

UCZESTNICY 

 

 Konkurs ma charakter otwarty,  a udział w nim jest bezpłatny. 

 W konkursie mogą wziąć udział uczniowie  szkół podstawowych  Szczecina i okolic. 

 Udział w konkursie i podanie związanych z nim danych jest całkowicie dobrowolne. 

  

TEMAT i  FORMA  

 

 Zadaniem konkursowym jest napisanie hasła zachęcającego  do ochrony 

szczecińskich krokusów.   

 Hasło może być napisane w formie elektronicznej /e-mail/  lub papierowej. 

 

PRACE KONKURSOWE 

 

1. Szkoła może nadesłać dowolną ilość haseł, ale każdy uczeń  wykonuje  tylko jedną 

pracę konkursową. 
2. Hasło powinno  być  samodzielną pracą  uczestnika. 

3. Każdą hasło należy opatrzyć  następującymi danymi: 

a)  imię i nazwisko autora hasła , klasa i dokładny adres szkoły (wraz   

      z e-mailem), 

b)  imię i nazwisko, e-mail nauczyciela (innej osoby), pod kierunkiem którego 

praca została wykonana. 

 



4. Do każdej nadesłanej pracy konkursowej należy dołączyć ZGODĘ NA 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY KONKURSU. 

5.  Nadesłane prace oceni komisja powołana przez Organizatora. 

6.  Hasła zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych: 

 klasy I-III 

 klasy IV-VIII 
7. Przy ocenie haseł Komisja będzie brała pod uwagę: 

 zgodność pracy z tematem  Konkursu, 

 poprawność językową, 

 jasność  i zwięzłość przekazu, 

 oryginalność. 

8. Zgłoszenie hasła do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika i jego 

opiekuna niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem  zgody na przetwarzanie danych 

osobowych  przez organizatora  w celu przeprowadzenia konkursu oraz w związku  

z wydaniem nagród.  

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do fotografowania i umieszczania zdjęć na 

stronie internetowej SP 48. 

10. Najlepsze hasła (z podaniem autora) zostaną umieszczone na tabliczkach chroniących 

szczecińskie krokusy  na Jasnych Błoniach. 

11. Autorzy tych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, opiekunowie  –

podziękowania.  

Szkoła, z której wpłynie najwięcej prac konkursowych otrzyma cebulki krokusów. 

12. Wszystkie prace biorące udział w Konkursie pozostaną własnością  Organizatora. 

 

TERMINY 

 prace  należy przesłać do 28 lutego 2019r.   na adres: 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 

ul. Czorsztyńska 35 

71-201 SZCZECIN 

tel./fax 91 48-733-03 

lub  

e-mail:  i.gorska2@gmail.com 

 z dopiskiem 

 "KONKURS NA HASŁO CHRONIĄCE KROKUSY" 
  



 wręczenie nagród - kwiecień/maj 2018r. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na 

szkolnej stronie internetowej. 

 

 

                              
Konkurs współfinansowany przez: 

Urzędu Miasta Szczecin, Ogrodnika  Miasta Szczecin, WFOŚiGW,  Rada  Rodziców SP48, 

Stowarzyszenia Mieszkańców i Miłośników Pogodna "Pogodniak", Sylwiusz Mołodecki 

(współorganizator Krokusowej Rewolucji) 

 

 



………………………………………… 

       (pieczęć placówki) 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY KONKURSU  

(w tym wizerunku) 

Działając jako opiekun prawny dziecka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie art. 81 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niniejszym wyrażam zgodę przetwarzanie danych 
osobowych mojego dziecka w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia 
informacji o wynikach konkursu. Zgoda obejmuje zgodę na rozpowszechnianie i wykorzystywanie 
imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, wieku, wizerunku i innych niezbędnych danych osobowych 
mojego dziecka w formie papierowej (tradycyjnej) i elektronicznej przez placówkę oświatową w celach 
promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z organizowanym 
przez placówkę konkursem. Zgoda obejmuje możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jego 
kadrowanie i kompozycję. Mam świadomość tego, iż zgodę mogę wycofać w każdym czasie. 

 Imię i nazwisko dziecka   

 PESEL: 

 
 

 Wizerunek i inne dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w zakresie: 

  
Udostępniania w Internecie, w tym na stronie internetowej placówki oświatowej, 
Portalu Edukacyjnym lub profilu placówki oświatowej, zamieszczania w 
materiałach promocyjnych, informacyjnych, audiowizualnych, broszurach, 
gazetkach, tablicach ogłoszeń, w związku z konkursami i innymi działaniami 
edukacyjno – oświatowymi. 

  

  
  
ZEZWALAM / 

NIE 
ZEZWALAM 

  

  

  

Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystywanie w charakterze niekomercyjnym prac autorstwa mojego 
dziecka przez placówkę – organizatora konkursu poprzez zgłoszenie pracy do udziału w konkursach, 
wystawach, pokazach i podobnych wydarzeniach organizowanych przez podmioty trzecie, a także 
poprzez wykorzystywanie na wydarzeniach organizowanych przez placówkę – organizatora konkursu, 
w formie publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, a także publicznego 
udostępnienia i rozpowszechniania pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym. 

Data podpisania  ____________________________ 

[imię i nazwisko, podpis] 

 


