
DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 

 

  

Regulamin konkursu 
 

 

1. Konkurs ma charakter edukacyjny i profilaktyczny. Jest skierowany do 

uczniów klas I -VIII szkoły podstawowej. 

2. Prace konkursowe będą oceniane w 2 kategoriach wiekowych: 

a/ klasy 1-4 

b/ klasy 5-8 

3. Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie plakatu lub memu  

(w dowolnej technice) promującego główny temat konkursu. Praca 

powinna być autorskim rysunkiem w dowolnej technice lub pracą 

komputerową w wybranym edytorze grafiki. Praca nie może naruszać praw 

autorskich osób trzecich.  

4. Temat pracy konkursowej: „Bądź bezpieczny w Internecie” ma zachęcić 

uczniów do refleksji nad właściwym korzystaniem z Internetu szczególnie  

w czasie zdalnej nauki. Plakat oprócz grafiki powinien zawierać np. hasło 

przewodnie, poradę, rymowankę. 

5. Pracę konkursową należy przygotować indywidualnie. 

6. Praca konkursowa może być wykonana w wersji tradycyjnej (papierowej) lub 

elektronicznej. 

7. Zdjęcie lub skan pracy wraz z metryczką konkursową należy przesłać do  

p. Ewy Lesik poprzez e-dziennik w terminie do 17 lutego 2021 r.  

W wiadomości proszę załączyć pracę konkursową z imieniem i nazwiskiem 

uczestnika konkursu oraz oświadczenie zgody. 



 

OŚWIADCZENIE 

 

  Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w szkolnym konkursie 

plastycznym pt. „Dzień Bezpiecznego Internetu” organizowanym przez Publiczną Szkołę 

Podstawową im. K. Damrota  w Lubecku 

 Wyrażam zgodę na udział w konkursie mojego dziecka:  

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

imię i nazwisko, klasa 

 

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

imię i nazwisko rodzica/opiekuna: 

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka oraz 

moich danych w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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).  

III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka na stronie  internetowej organizatora 

konkursu ( www. lubecko.edu.pl). 

IV. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako 

laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w konkursie. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności 

wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska 

uczestnika konkursu w publikacji na stronie internetowej: www.lubecko.edu.pl 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubecku  

ul. Lipska 21. 

2. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe będą 

przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania na stronach internetowych  

i mediach społecznościowych organizatora konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa.  

3. Podstawą do przetwarzania moich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane  

w regulaminie Konkursu.  

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

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego uczestnika Konkursu, data 

 

http://www.lubecko.edu.pl/

