
Regulamin konkursu  

grafiki komputerowej  

 

„BEZPIECZNE ZABAWY NA ŚNIEGU I LODZIE” 

 

1. Konkurs organizowany jest dla uczniów klas  

I-III szkół podstawowych w Chorzowie. 

2. Każdy uczestnik konkursu przystępuje do niego indywidualnie i zgłasza do oceny 

jedną pracę wykonaną podczas zajęć z edukacji informatycznej. 

3. Cele konkursu: 

 rozwijanie u uczniów umiejętności posługiwania się komputerem i edytorem 

grafiki MS Paint, 

 rozwijanie twórczości plastycznej dzieci oraz aktywności twórczej, 

 propagowanie bezpiecznego wypoczynku dzieci w okresie ferii zimowych. 

4. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa osobno dla każdego poziomu 

edukacyjnego (osobno dla klas pierwszych, osobno dla klas drugich i osobno dla klas 

trzecich) 

5. Prace konkursowe należy zapisać na płycie CD opisanej nazwą szkoły i klasy . Nazwa 

pracy powinna zawierać imię i nazwisko autora. Do płyt należy dołączyć zgody – zał. 

nr 1. 

6. Prace należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 22 im. Karola Miarki w 

Chorzowie przy ul. Piotra 9 a do dnia 15.01.2018 r. 

7. Wyniki konkursu oraz termin uroczystego wręczenia nagród zostaną umieszczone na 

stronie internetowej szkoły do dnia 19.01.2018 r. 

8.  Życzymy wielu sukcesów i udanej zabawy. 

 

 

Organizator: Anna Toborek 

 

 

 

 

 



Zał.nr 1 

OŚWIADCZENIE 

O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ                 

„ BEZPIECZNE ZABAWY NA ŚNIEGU I LODZIE” 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

ORAZ POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM  

I AKCEPTACJI JEGO ZAPISÓW 

 

 

W związku z przystąpieniem do ww. Konkursu, ja, niżej podpisany oświadczam, że wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych umieszczenie ich na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej nr 22 im. Karola Miarki w Chorzowie wraz z podaniem imienia, nazwiska  

i nazwy szkoły, do której uczęszcza uczestnik/uczestniczka ww. konkursu   

 

…………………………………………………...………………………………………….…..,  

                                                        Imię, nazwisko uczestnika konkursu 

ur. …………………………………………………………… w ……………………………………… 

ucznia klasy …………. Szkoły …………………………………… w ………………...…….  

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu, 

2) dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem,  

a w szczególności na liście uczestników konkursu  

3) praca uczestnika może być umieszczony na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 22 

im. Karola Miarki w Chorzowie. 

4) potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem ww. konkursu. 

 

 

 

 

…………………………………..   ……………………………………….. 

                       (data)                             podpis składającego oświadczenie  
  

 

* - oświadczenie podpisuje czytelnie rodzic (opiekun prawny) uczestnika  

 

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/

