KONKURS
„Otyłości mówię NIE, piję wodę i uśmiecham się”
w ramach XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowanej
przez Polski Czerwony Krzyż

§1
Cele konkursu
Celem konkusru jest:
1. Promocja zdrowego stylu życia
2. Ukazanie ważnego wpływu wody na prawidłowe funkcjonowanie człowieka
3. Zaprezentowanie autorskiej realizacji tematu konkursowego.
4. Rozwijanie talentów plastycznych dzieci.
5. Rozbudzanie kreatywności dzieci.

§2
Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogolnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu.
2. Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Żywcu, Żywiec Zdrój, Super-Nowa, Beskid Live.
§3
Założenia organizacyjne
Kategoria uczniowie nauczania wczesnoszkolnego
1. Zadaniem uczniów nauczania wczesnoszkolnego (I-III) jest przygotowanie pracy, która pokazuje, że
picie wody zapobiega otyłości.
2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką (np. pestele, awarela, kolaż, wycinanka).
3. Format prac jest dowolny.
4. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu jedną pracę.
5. Prace winne być opisane na odwrocie wg poniższego wzoru:
imię i nazwisko
wiek

szkoła
opiekun
6. Do prac należy dołączyć oświadczenie i zgodę stanowiące załączniki do regulaminu konkursu.
7. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z przekazeniem praw autorskich.
8. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu
swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz.Nr
133, poz. 833 z późn. zm.).
9. Prace przesłane na konkurs nie będą zwracane autorom.

Kategoria uczniowie szkoły podstawowej (IV-VIII)
1. Zadaniem uczniów szkoły podstawowej (IV-VIII) jest opracowanie sloganu reklamowego, który
pokazuje, że picie wody zapobiega otyłości.
2. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu jedną pracę.
3. Prace winne być opisane na odwrocie wg poniższego wzoru:
imię i nazwisko
wiek
szkoła
opiekun
6. Do prac należy dołączyć oświadczenie i zgodę stanowiące załączniki do regulaminu konkursu.
7. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z przekazeniem praw autorskich.
8. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu
swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz.Nr
133, poz. 833 z późn. zm.).
9. Prace przesłane na konkurs nie będą zwracane autorom.

§4
Ocena prac konkursowych
1. Prace należy przesłać do 16 marca 2020 roku na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. M.
Kopernika, ul. Słowackiego 2, 34-300 Żywiec lub złożyć w sekretariacie szkoły w kopertach
z dopiskiem „Otyłości mówię NIE, piję wodę i uśmiecham się”.
2. O wyłonieniu laureatów konkursu zadecyduje jury powołane przez Organizatora.
3. Jury pod uwagę weźmie:

- oryginalność pomysłu,
- jakość wykonania (w przypdaku pracy plastycznej)
- zgodność z tematyką.
4. Decyzje jury są ostateczne.
5. Informacje o konkursie
§5
Ogłoszenie wyników konkursu
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 23 marca 2020 r., a uroczysta gala odbędzie się 27 marca
2020 r..
2. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w auli im. Stanisława Pyjasa
I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu.

§6
Nagrody
1. Organizator przyzna trzy nagrody główne w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz po trzy
wyróżnienia w każdej z kategorii.
2. Jury ma prawo przyznać nagrody dodatkowe, jak również nie przyznać którejś z nagród.

§7
Postawnowienia końcowe
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
2. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania i rejestracji występu
w

formie

dokumentacji

fotograficznej,

nagrania

dźwiękowego,

nagrania

wideo

w celach promocyjnych i dokumentalnych.
4. Informacje na temat konkursu są dostępne na stronie internetowej I Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Żywcu http://www.lo-zywiec.pl/

§8

Przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie
informujemy, że:
•

administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. M.
Kopernika w Żywcu, adres siedziby: ul. Słowackiego 2, 34-300 Żywiec, tel. 338612113, e-mail:
biuro@lo-zywiec.pl

•

w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony
danych osobowych, e-mail: arkadiuszgawel@wp.pl

•

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do
prawidłowej realizacji Konkursu.

•

Zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO przetwarzanie danych osobowych dziecka, które nie ukończyło
16 lat, jest możliwe wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba
sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej
zgody;

•

Kategorie wymaganych danych osobowych:
- imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail,
wizerunek,
- w przypadku dzieci poniżej 16 roku życia danymi uzupełniającymi będą: imiona
i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów), adres i numer telefonu rodziców (prawnych
opiekunów);

•

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny,
lecz konsekwencją braku zgody będzie odmowa udziału w Konkursie, który wymaga podania
powyższych danych;

•

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

•

mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych,
które realizowane będą na zasadach określanych w rozdziale III RODO;

•

mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł
być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;

•

jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają
Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

