Serdecznie zapraszamy uczniów klas VIII szkół podstawowych do
wzięcia udziału w Strażackim Konkursie Techniczno-Plastycznym

https://allegro.pl/oferta/kartki-3d-pop-up-straz-pozarna-woz-strazacki

Regulamin konkursu
Cele konkursu :
Konkurs Plastyczny ma na celu zainteresować młodzież szkolną ochroną
przeciw pożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań
ratowniczo-gaśniczych, edukacją w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
bezpieczeństwa i ekologii, propagowaniem pozytywnych postaw
społecznych, a także rozwijaniem indywidualnych uzdolnień plastycznych.

Adresaci: uczniowie klas VIII szkół podstawowych powiatu
tomaszowskiego

Organizatorzy konkursu: Dyrekcja ZSP nr 3, nauczyciel przedmiotów
pożarniczych, wychowawca klasy o profilu pożarniczym

Zasady uczestnictwa w konkursie
Każdy uczestnik klasy VIII szkoły podstawowej może wziąć udział w
konkursie. Zadanie polega na wykonaniu pojazdu strażackiego
(technika, rozmiar dowolny) z pudełek tekturowych, plastikowych,
drewna, nakrętek itp.

https://weselakowaispolka.pl/straz-pozarna-z-wytloczki-na-jajka/

Prace należy dostarczyć do 1.VI. 2021r. tj. do dnia rozstrzygnięcia konkursu.
Podczas prac Komisji Konkursowej związanych z wyłonieniem zwycięzcy
zapraszamy na zwiedzenie szkoły oraz słodki poczęstunek (wata cukrowa,
popcorn).

 prace plastyczne należy składać do sekretariatu szkoły: Zespół Szkół
Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II ul. Legionów 47,
 Prace nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich oraz prawa
do prywatności osób trzecich.
 Prezentowane w nich treści nie mogą przedstawiać ani propagować
zachowań sprzecznych z przepisami prawa i zasadami etyki.
 Uczestnicy oświadczają, że są autorami zgłoszonych prac.
Równocześnie zgadzają się na wykorzystanie ich w celach promocji
szkoły.
 Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją
warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że zostały one
wykonane osobiście.

 Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane, stają się
własnością organizatora i będą wykorzystywane w działaniach
informacyjno-edukacyjnych i promocyjnych naszej placówki.

 Uczestnicy konkursu podają imię i nazwisko , klasę, szkołę,
nazwisko opiekuna.
 Informacje o wynikach konkursu będą przekazane bezpośrednio do
laureatów oraz umieszczone na stronie internetowej ZSP nr 3
www.zsp3.tm.pl

Kryteria oceny prac
 Zgodność zawartości pracy z tematem konkursu.
 Twórcze podejście i kreatywność.
 Ogólny wyraz artystyczny pracy.

Nagrody
1. Spośród prac uczestników Komisja Konkursowa przyzna nagrody
(miejsca od 1 do 3).

2. Komisja może przyznać dodatkowo wyróżnienie.
3. Laureaci konkursu zostaną uhonorowani dyplomami i nagrodami.

Przepraszamy za tak krótki termin realizacji konkursu 😊😊
1.VI. 2021r jest dla społeczności naszej szkoły szczególnie ważny, ponieważ
tego dnia do naszej placówki zostanie uroczyście przekazany metalowy wóz
strażacki na nakrętki. Pomysł powstania wozu zrodził się w głowach
strażaków naszej szkoły, którzy zauważyli, że ze względu na zamkniecie
szkół i przedszkoli spowodowane pandemią, wiele osób zostało
pozbawionych możliwości oddawania nakrętek w placówkach
oświatowych.
Liczymy na Waszą pomoc. Nakręć się na pomaganie z nami i Ty!
Telefon kontaktowy do organizatorów:
Tomasz Wachoń - 501 240 202
Malwina Sobczyńska – 607 982 228

Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu
…………………………………………………………………………………………………………… ………
nazwa i adres placówki
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
………………………………………...........................................................................................................
imię i nazwisko uczestnika
przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim
zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2135). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania
jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. Podającym dane przysługuje
prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administrator danych zapewnia ochronę
podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom
uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.
* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku
wyłonienia jako laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie, zgodnie z
art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm). Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności
wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie
imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w publikacji na stronie internetowej
i profilu facebook ZSP nr 3. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
* Oświadczam, że właścicielem wszelkich praw do oddanych prac jest uczestnik konkursu
zgodnie z regulaminem konkursu.
* Akceptuję regulamin konkursu.

…………………………………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

