SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W RZESZOWIE
ZAPRASZA DO UDZIAŁU
W IV POWIATOWYM KONKURSIE KRAJOZNAWCZYM

PODRÓŻE PO PODKARPACIU
Temat IV edycji: „Wycieczka do Krosna i Bóbrki”
REGULAMIN KONKURSU
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH RZESZOWA
I POWIATU RZESZOWSKIEGO

CELE KONKURSU:








Zachęcanie do poznawania województwa podkarpackiego.
Popularyzacja atrakcji turystycznych Krosna i Bóbrki, miejsc związanych z działalnością
Ignacego Łukasiewicza, twórcy przemysłu naftowego.
Kształtowanie postaw patriotycznych.
Propagowanie aktywnego i bezpiecznego wypoczynku.
Rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań uczniów.
Doskonalenie umiejętności przedmiotowych z historii, geografii, chemii, języka polskiego
i informatyki.
Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.

ORGANIZACJA KONKURSU:
1. Rok 2022 został ogłoszony rokiem Ignacego Łukasiewicza. W związku z tym, tematem
tegorocznej edycji konkursu PODRÓŻE PO PODKARPACIU jest „Wycieczka do Krosna
i Bóbrki” - miejsc związanych z działalnością twórcy przemysłu naftowego.
2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Rzeszowie, ul. Kamińskiego 12.
3. Konkurs jest zgłoszony do Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w celu dopisania go do listy
konkursów wpisywanych na świadectwo ukończenia szkoły.
4. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie z klas 7 – 8 ze szkół podstawowych Rzeszowa
i powiatu rzeszowskiego. Każdą szkołę może reprezentować 3 uczniów.
5. Zgłoszenia imienne uczniów i ich opiekunów („KARTA ZGŁOSZENIA” - załącznik nr 1),
podpisane i zeskanowane oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów o przetwarzaniu danych
osobowych (załącznik nr 2) oraz prace konkursowe uczniów należy przesłać drogą elektroniczną
do dnia 18 marca 2022 r. (piątek) na adres: podroze.sp2.rzeszow@gmail.com
6. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie przez każdego z uczestników.
7. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2
http://www.sp2.rzeszow.pl oraz wysłane drogą elektroniczną do szkół.

8. Ustalenia komisji konkursowej są ostateczne.
9. Przesłane prezentacje stają się własnością organizatora konkursu.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Należy przygotować pracę konkursową w postaci prezentacji multimedialnej zgodnie
z wytycznymi:
 Prezentacja multimedialna powinna składać się z 20 slajdów.

Pierwszy slajd – strona tytułowa – powinien zawierać: nazwę konkursu, imię i nazwisko
autora, klasę i nazwę szkoły.

Na ostatnim slajdzie prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych
materiałach źródłowych.
 Prezentacja zgłoszona do konkursu może być wykonana w PowerPoint, ale zapisana
i przesłana w pliku PDF na adres: podroze.sp2.rzeszow@gmail.com do dnia 18 marca 2022 r.
(piątek). Jako nazwę pliku należy wpisać imię i nazwisko ucznia, klasę i nazwę szkoły.
 W pracach należy unikać zbytniego i dosłownego korzystania z istniejących już opracowań.
ZAKRES KONKURSU:
1.
2.
3.
4.
5.

Historia i zabytki Krosna.
Życiorys Ignacego Łukasiewicza i jego dokonania.
Muzeum Podkarpackie w Krośnie.
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.
Ciekawostki związane z tematyką konkursu.

PRACE ZOSTANĄ OCENIONE POD WZGLĘDEM:
 zgodności prezentacji z tematyką,
 oryginalnego i ciekawego ujęcia tematu wzbogacone ilustracjami, fotografiami itp.,
 poprawności językowej,
 poziomu estetycznego prac (np. jakości zdjęć).
KOMISJA KONKURSOWA:
1. Maria Cop – nauczyciel geografii
2. Jolanta Lasota – nauczyciel informatyki
3. Anna Moskwa – nauczyciel chemii
4. Ewelina Sowa – nauczyciel języka polskiego
5. Agnieszka Ziętek – nauczyciel historii
NAGRODY:
Dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca oraz podziękowania dla nauczycieli
przygotowujących uczniów do konkursu.
O wszystkich kwestiach, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie decyduje organizator.

(Załącznik nr 1)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO
IV POWIATOWEGO KONKURSU KRAJOZNAWCZEGO
PODRÓŻE PO PODKARPACIU
Temat IV edycji: „Wycieczka do Krosna i Bóbrki”

Nazwa szkoły

Adres

Adres e-mail placówki

Telefon kontaktowy

LISTA UCZESTNIKÓW KONKURSU

Lp

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Imię i nazwisko opiekuna

(Załącznik nr 2)
……………………….., dnia ………………… r.
…………………………………………………….
( imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego*)

…………………………………………………….
(adres zamieszkania)

…………………………………………………….
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W TYM WIZERUNKU
W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W KONKURSIE*

Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………………… zamieszkała/y w …………………………..…
(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego*)

…………………………………………………………………………………………………………………………….., wyrażam zgodę na:
nieodpłatne przetwarzanie (w tym rozpowszechnianie) danych osobowych w postaci: wizerunku1, imienia,
nazwiska mojego dziecka/ podopiecznego/*
………….…….…….…………..………………………………… przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Rzeszowie
(imię i nazwisko osoby, której zgoda dotyczy)

w związku z udziałem w IV POWIATOWYM KONKURSIE KRAJOZNAWCZYM "PODRÓŻE PO PODKARPACIU".
Organizatorem wydarzenia jest Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rzeszowie.
1

wizerunku utrwalonego jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach, w tym na publikowanie fotografii,
filmu, dokumentacji filmowej lub dźwiękowej, powstałej w ramach organizowanego konkursu w
materiałach służących popularyzacji w zakresie edukacji oraz w celach promocyjnych szkoły, jak również w
celu archiwizowania wydarzeń szkolnych poprzez rozpowszechnianie za pośrednictwem wszelkich
mediów/kanałów dystrybucji informacji, w szczególności:
• w Internecie np. na stronie internetowej szkoły;
• TV, prasie i powstałych publikacjach;
• kronice szkolnej, gazetce szkolnej, dyplomach, plakatach;
• tablicach ściennych i folderach szkolnych w siedzibie szkoły.
Wizerunek dziecka/podopiecznego* nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej ani naruszać w
inny sposób prawa do prywatności, istotnych interesów i innych dóbr osobistych dziecka/podopiecznego*.
…………..……………………………………………
*

(data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

Informujemy, że wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia
tej zgody w dowolnym momencie, jednak wycofanie zgody spowoduje brak możliwości dalszego
uczestnictwa w konkursie.
_________________________
* zaznaczyć właściwe

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów 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),w dalszej części zwane RODO, zgodnie z art.
13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu
prawach z tym związanych:
•

•

•

•

•

Administrator danych:
Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rzeszowie, adres: ul.Kamińskiego 12, 35-211
Rzeszów, reprezentowana przez Dyrektora szkoły.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod1@erzeszow.pl lub pisemnie na adres
administratora danych, wskazany wyżej.
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
Przetwarzanie (w tym rozpowszechnianie) danych osobowych w postaci: wizerunku, imienia, nazwiska, klasy i szkoły będzie
odbywało się w szczególności w celu: popularyzacji w zakresie edukacji oraz w celach promocyjnych szkoły, jak również w
celu archiwizowania wydarzeń szkolnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia RODO.
Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz
szeroki krąg odbiorców związanych z celem przetwarzania tj. z popularyzacją w zakresie edukacji oraz w celach
promocyjnych szkoły, jak również w celu archiwizowania wydarzeń szkolnych.
Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa m.in.: ustawę z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Prawa osób, których dane dotyczą:
•
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
•
dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są
nieprawidłowe lub niekompletne,
•

żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

•

dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

•

osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania
danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

•

dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

•

dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

•

wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

•

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

•

w związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a
RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie przez Panią/Pana
danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.

•

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych skutkuje niemożnością udziału w
zorganizowanym konkursie.

•

Inne informacje:
Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. Mogą
wystąpić przypadki, gdy Administrator przekaże Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowych, o każdym takim przypadku będzie Pani/Pan poinformowana/y.

INFORMUJEMY, ŻE W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH NASZYCH PODOPIECZNYCH NIE
REALIZUJEMY PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW WYNIKAJĄCYCH Z RODO PRZY ZGŁOSZENIU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUB
TELEFONICZNĄ, ZE WZGLĘDU NA ZASADĘ ROZLICZALNOŚCI I BRAK MOŻLIWOŚCI WERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI OSOBY,
KTÓREJ DANE DOTYCZĄ. Z PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW MOŻNA SKORZYSTAĆ SKŁADAJĄC PISEMNY WNIOSEK NA ADRES
ADMINISTRATORA LUB OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE ADMINISTRATORA.

