
ETAP SZKOLNY

IX WOJEWÓDZKI KONKURS SZKOLNY

pt.: „Bądź bezpieczny na drodze"

pod honorowym patronatem: Lubelskiego Kuratora Oświaty

R E G U L A M I N

Hasło IX edycji konkursu:
„Jesteś na drodze. Włącz myślenie!”

Jesteś pieszym lub rowerzystą? Czego oczekujesz od innych uczestników ruchu?

Weź udział w konkursie i zmień zachowanie innych uczestników ruchu drogowego na lepsze!

I. Cel konkursu
Celem konkursu jest kształtowanie właściwych nawyków zachowania się dzieci i młodzieży

na drodze oraz uświadomienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych

uczestników ruchu drogowego.

II. Organizatorzy Etap Szkolny
● Barbara Janowska - nauczyciel Techniki - barbarajanowska@sp2leczna.pl

● Katarzyna Buss - nauczyciel Informatyki - katarzynabuss@sp2leczna.pl

● Alicja Majewska - nauczyciel informatyki - alicjamajewska@sp2leczna.pl

III. Organizator Etap Wojewódzki
● Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej,

IV. Współorganizatorzy Etap Wojewódzki
● Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie.

● Łęczyńskie Stowarzyszenie Wyrównywania Szans w Łęcznej

V. Uczestnicy
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej.

VI. Warunki uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest indywidualne (prace zespołowe nie będą

oceniane) wykonanie pracy literackiej, komputerowej, grafiki komputerowej lub skryptu w

języku kodowania Scratch uwzględniającego tematykę konkursu.



1) Prace literackie – dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Pracą może być rymowany wiersz do 4 zwrotek lub hasło poświęcone edukacji

komunikacyjnej dzieci i młodzieży. Do organizatorów szkolnych pracę przesyłamy w wersji

elektronicznej (plik Worda) i wydrukowaną.

2) Grafika komputerowa – dla uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej

Grafika komputerowa może być wykonana w dowolnym programie graficznym np. Paint i

zapisana w formacie: bmp, jpg, png lub tiff o minimalnym rozmiarze: 600x900pikseli, a

rozmiar pliku nie powinien przekraczać 10 MB.

Do organizatorów szkolnych pracę dostarczamy pocztą elektroniczną oraz jej wydruk na

papierze o grubości papieru ok. 160g/m2 (np. kartka z bloku technicznego) w formacie A4.

3) Skrypty wykonane w języku kodowania Scratch – dla uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej

Zadaniem konkursu w tej kategorii jest wykonanie animacji komputerowej, gry

komputerowej lub programu edukacyjnego. Ocenie jury podlega: ilość poleceń,

bezawaryjność programu, przejrzystość kodu, stopień skomplikowania (np. ilość duszków,

ich kostiumów, zmiennych czy poziomów), funkcjonalność aplikacji.

Prace należy opisać imieniem, klasą i nazwą szkoły oraz umieścić na specjalnie

stworzonym scratch-owym studio pod adresem:

https://scratch.mit.edu/studios/32912782

VII. Zasady uczestnictwa

1. Konkurs jest przeprowadzony w dwóch etapach: szkolnym i wojewódzkim.

2. Etap szkolny konkursu w swojej placówce organizuje i przeprowadza Szkolny Koordynator

Konkursu powołany przez dyrektora szkoły.

3. W terminie do 17 marca 2023 r. zakończy się etap szkolny.

4. Prace laureatów z szkolnego etapu (do 3 prac z jednej kategorii) są kwalifikowane na etap

wojewódzki.

5. Każda praca musi być podpisana i dołączona do niej karta informacyjna z następującymi

danymi: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa i adres szkoły, nr telefonu oraz imię i nazwisko

nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana - załącznik nr 1.

6. Każdy opiekun pracy (rodzic) powinien wyrazić zgodę na publikację prac konkursowych i zgodę

na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 2a, 2b



VIII. Nagrody

1. Najlepsze prace w każdej kategorii zostaną nagrodzone i wyróżnione, a ich opiekunowie

otrzymają podziękowania.

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 kwietnia 2023 r. na stronie szkoły pod adresem:

www.sp4leczna.pl

3. Rozdanie nagród, dyplomów i podziękowań odbędzie się 11 maja 2023 r. w hali

widowiskowo-sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej podczas

XXII Powiatowego Turnieju Rowerowego o Puchar Burmistrza dla uczniów szkół podstawowych.

4. Wszyscy opiekunowie otrzymają pocztą elektroniczną podziękowania za udział w konkursie.

IX. Postanowienia końcowe

1. Prace zawierające zdjęcia oraz grafikę z Internetu bez poszanowania praw autorskich będą

dyskwalifikowane.

2. Prace złożone na konkurs przechodzą na własność organizatorów.

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie prac w czasie przesyłki.

4. Przewidziana jest pokonkursowa wystawa najlepszych prac w Szkole Podstawowej nr 4

im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej i ich prezentacja na stronie internetowej szkoły.



Pieczęć szkoły Załącznik nr 1

X Wojewódzki Konkurs Szkolny „Bądź bezpieczny na drodze”

K A R T A I N F O R M A C Y J N A

1. Autor pracy: /imię i nazwisko, klasa/

.............................................................................................................................................................

...

2. Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego została wykonana praca:

.............................................................................................................................................................

...

3. Temat pracy (nr projektu Scratch):

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

......

..................................................................................

/Miejscowość, data i czytelny podpis opiekuna/



Zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka Załącznik nr 2a

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział córki/syna

......................................................................

(imię i nazwisko ucznia)

...............................................................................................

(nazwa szkoły)

oraz na przetwarzanie wizerunku opublikowanie imienia i nazwiska, nazwy szkoły,

na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej oraz na nieodpłatną

publikację pracy konkursowej w prasie, w Internecie i materiałach promocyjnych.

Data: ..................................

....................................................

/czytelny podpis rodziców/
Obowiązek informacyjny

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej

ul. Jaśminowa 6, 21-010 Łęczna, sekretariat@sp4leczna.pl, tel. 81 4627 003

2. Dane wykorzystywane będą przez nas w celu realizacji zadań związanych z organizacją konkursu.

3. Imię, nazwisko, nazwę szkoły umieścimy na stronie internetowej konkursu: www.sp4leczna.pl w celu

przekazania informacji o wyniku.

4. Przetwarzanie wizerunku w postaci fotografii cyfrowej dotyczy zdjęć wykonanych podczas podsumowania

konkursu w Szkole Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej.

5. Wdrożyliśmy instrukcje, regulaminy i rozwiązania techniczne zabezpieczające dane przed: udostępnieniem

osobie nieupoważnionej, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą

nieuprawnioną, utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem nieuprawnionym.

6. Okres, przez jaki będziemy przetwarzali dane osobowe, wynika bezpośrednio z przepisów prawa, tzn. wynika z

przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustaw szczególnych oraz jeżeli obligują nas do tego przepisy

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn.

zm.), będziemy przechowywali dokumenty z danymi do czasu, aż upłynie okres obowiązujący nas w ww. ustawie.

7. Prawa związane z przetwarzaniem podanych danych osobowych dotyczą: żądania dostępu do tych danych,

sprostowania danych, a także żądania ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania, jak również wydania sprzeciwu

wobec przetwarzania.

8. Dane, które zbieramy, nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym

profilowania. Dane nie będą przetwarzane poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9. Zakres danych, jakich żądamy, wynika z regulaminu konkursu.

http://www.sp4leczna.pl


10. Zgodnie z przepisami prawa informujemy, że przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.



Zgoda nauczyciela Załącznik nr 2b

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

......................................................................

(imię i nazwiskonauczyciela)

...............................................................................................

(nazwa szkoły)

oraz na przetwarzanie wizerunku opublikowanie imienia i nazwiska, nazwy szkoły,

na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej oraz na nieodpłatną

publikację pracy konkursowej w prasie, w Internecie i materiałach promocyjnych.

Data: ..................................

....................................................

/czytelny podpis nauczyciela/
Obowiązek informacyjny

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej

ul. Jaśminowa 6, 21-010 Łęczna, sekretariat@sp4leczna.pl, tel. 81 4627 003

2. Dane wykorzystywane będą przez nas w celu realizacji zadań związanych z organizacją konkursu.

3. Imię, nazwisko, nazwę szkoły umieścimy na stronie internetowej konkursu: www.sp4leczna.pl w celu

przekazania informacji o wyniku.

4. Przetwarzanie wizerunku w postaci fotografii cyfrowej dotyczy zdjęć wykonanych podczas podsumowania

konkursu w Szkole Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej.

5. Wdrożyliśmy instrukcje, regulaminy i rozwiązania techniczne zabezpieczające dane przed: udostępnieniem

osobie nieupoważnionej, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą

nieuprawnioną, utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem nieuprawnionym.

6. Okres, przez jaki będziemy przetwarzali dane osobowe, wynika bezpośrednio z przepisów prawa, tzn. wynika z

przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustaw szczególnych oraz jeżeli obligują nas do tego przepisy

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn.

zm.), będziemy przechowywali dokumenty z danymi do czasu, aż upłynie okres obowiązujący nas w ww. ustawie.

7. Prawa związane z przetwarzaniem podanych danych osobowych dotyczą: żądania dostępu do tych danych,

sprostowania danych, a także żądania ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania, jak również wydania sprzeciwu

wobec przetwarzania.

8. Dane, które zbieramy, nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym

profilowania. Dane nie będą przetwarzane poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9. Zakres danych, jakich żądamy, wynika z regulaminu konkursu.

10. Zgodnie z przepisami prawa informujemy, że przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

http://www.sp4leczna.pl

