REGULAMIN
III Powiatowej Olimpiady Specjalnej Wiedzy o Zdrowiu
„Jak dbamy o zdrowie w czasie pandemii Covid 19”

§1
Cele Konkursu
Celem Konkursu jest:
1) Zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką zdrowotną.
2) Skierowanie uwagi najmłodszych na zmiany, jakie nastąpiły w ich otoczeniu od czasu pandemii.
3) Popularyzowanie wiedzy o zdrowiu.
4) Wyrabianie prawidłowych nawyków higienicznych.
5) Rozwój umiejętności plastycznych, muzycznych, literackich, kreatywności oraz wrażliwości
artystycznej wśród dzieci.
6) Stworzenie możliwości poczucia sukcesu w dobie pandemii.
§2
Organizator Konkursu
1. Organizatorem III Powiatowej Olimpiady Specjalnej Wiedzy o Zdrowiu zwanej dalej Konkursem
jest Zespół Szkół nr 31 Specjalnych w Bydgoszczy
2. Adres Organizatora: ul. Fordońska 17 85-085 Bydgoszcz
3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: Pani Aleksandra Trzybińska,
tel. 502 988 202
e-mail: naprzekorstowarzyszenie@gmail.com
e-mail: trzybinskaaleksandra@gmail.com
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
§3
Założenia organizacyjne
1. Głównym sponsorem nagród w konkursie jest firma Ziaja dla Ciebie.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony online za pośrednictwem poczty elektronicznej
adres: naprzekorstowarzyszenie@gmail.com
3. Konkurs skierowany jest do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną klas I-III
Szkół Podstawowych powiatu bydgoskiego.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
5. Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych upływa 15 maja 2020 roku.
6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką (wiersz, piosenka, film, praca plastyczna).
7. Tematyka prac powinna obejmować: zachowania prozdrowotne w czasie pandemii Covid 19.
8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie
prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym
nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się
do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM
wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac
na wystawach organizowanych w celu popularyzacji wiedzy o zdrowiu oraz zgodą
na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.
9. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia
29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
10. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem
na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.
11. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję
Konkursową.
12. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 31 Specjalnych
w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenia „Na Przekór”.
13. Sytuacje nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
§4
Ocena prac konkursowych
1. Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, rozstrzygnie Konkurs, wyłaniając
laureatów.
2. P r a c e n a l e ż y p r z e s y ł a ć p o c z t ą e l e k t r o n i c z n ą d o d n i a 1 5 m a j a 2 0 2 0 r.
Na adres: naprzekorstowarzyszenie@gmail.com z dopiskiem „Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu”
3. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, która zostanie powołana
przez Organizatora.
4. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
A. trafność doboru tematu pracy,
B. jakość wykonania,
C. oryginalność,
D. kreatywność.
5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§5
Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 31
w Bydgoszczy oraz stronie Stowarzyszenia „Na Przekór”
2. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie oraz mailowo
o wynikach Konkursu w terminie do 22 maja 2020 roku
§6
Nagrody główne i dodatkowe
1. Organizator przyzna nagrody rzeczowe według uznania Komisji Konkursowej.
2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

III Powiatowa Olimpiada Specjalna Wiedzy o Zdrowiu
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KARTA ZGŁOSZENIA
1. Imię i nazwisko uczestnika:
…………………………………………………………………………………………………
2. Wiek uczestnika:
…………………………………………………………………………………………………
3. Adres:
…………………………………………………………………………………………………
4. Numer telefonu:
…………………………………………………………………………………………………
5. Adres e-mail:
…………………………………………………………………………………………………
6. Nazwa szkoły, którą reprezentuje uczeń:
…………………………………………………………………………………………………

DANE OSOBOWE:
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator
(Zespół Szkół nr 31 Specjalnych w Bydgoszczy, ul Fordońska 17, 85-085
Bydgoszcz e-mail: zs31@edu.bydgoszcz.pl
2. Dane będą przetwarzane zgodnie z aktualnymi przepisami, w szczególności
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. 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).
3. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: Sekretarz
Szkoły Pani Kamila Radka: 667 663 132
4. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą w celu realizacji
konkursu przez Zespół Szkół nr 31 Specjalnych w Bydgoszczy, ul Fordońska 17,
85-085 Bydgoszcz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia RODO.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować
będzie brakiem możliwości udziału w konkursie. W imieniu małoletnich
uczestników konkursu zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyraża rodzic /
opiekun prawny.
6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez okres realizacji
konkursu.
7. Administrator oświadcza, że nie pozyskuje danych od osób trzecich.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji
międzynarodowej.
9. Administrator danych oświadcza, że nie wykonuje profilowania danych, o którym
mowa w art. 34 rozporządzenia.
10. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonania na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna,
iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

……………………………………………………..
(podpis rodzica/ opiekuna prawnego)
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ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

miejscowość: ………………………, data: ………………………

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć,
fi l m ó w z a w i e r a j ą c y c h w i z e r u n e k m o j e j / m o j e g o c ó r k i / s y n a
…………………………………………………………………………………………………
Zarejestrowany podczas realizacji III Powiatowej Olimpiady Specjalnej Wiedzy
o Zdrowiu w mediach: internecie, prasie, telewizji, gazetkach szkolnych
oraz na stronach internetowych organizatorów: Zespołu Szkół nr 31 Specjalnych
w Bydgoszczy, Stowarzyszenia „Na Przekór”,

Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Bydgoszczy.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie
wykorzystany tylko i wyłącznie w celu promocji zdrowego stylu życia.

………………………………………………….

…………………………………………

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) (podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

