KONKURS PLASTYCZNY „TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”
Szanowni Państwo!
W
związku z realizacją
V edycji
Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego
„Twoje dane – twoja sprawa”, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Gimnazjum nr 2 w Piasecznie
mają zaszczyt zaprosić Uczniów klas 4-6 Szkoły Podstawowej oraz uczniów Gimnazjum z terenu miasta
i gminy Piaseczno do udziału w konkursie plastycznym. Patronat nad konkursem objęli Burmistrz Miasta
i Gminy Piaseczno .
Celem konkursu jest twórcze ustosunkowanie się do zagadnienia ochrony danych osobowych
w postaci pracy plastycznej wykonanej w technice papierowej lub cyfrowej w formie broszury, ulotki
lub komiksu w formacie A4.
Prace można nadsyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: kchiszko@poczta.fm jak również
pocztą na adres Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II, Aleja Kalin 30,05-500 Piaseczno do dnia 12.01.2015 r.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Twoje dane – Twoja sprawa”
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Gimnazjum nr 2
w Piasecznie.
2. Konkurs rozpoczyna się 03 grudnia 2014 roku i trwa do 12 stycznia 2015 roku.
3. Temat prac konkursowych brzmi: „Twoje dane – twoja sprawa”.
4. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych z miasta
Piaseczna i okolic.
5. Prace konkursowe należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: kchiszko@poczta.fm
lub pocztą na adres Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II , Al. Kalin 30, 05-500 Piaseczno do dnia
12.01.2015 r. z dopiskiem „Twoje dane – twoja sprawa” (decyduje data stempla pocztowego).
6. Uroczyste wręczenie nagród 4 luty 2015 r. w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Piasecznie.
7. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w technice papierowej lub cyfrowej w
formie broszury, ulotki lub komiksu w formacie A4.
8. Prace przekazane na konkurs muszą być dziełami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
9. Każdy z uczestników może zgłosić dowolną ilość prac. Każda praca ma posiadać wymagane
dokumenty załączniki 1,2,3. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu.

Prace źle podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. Dane osobowe
uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom
trzecim.
10. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste
do przekazanej pracy.
11. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie
zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
12. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu na
każdym z poziomów wiekowych – 4-6 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Kryteria oceny prac:
zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
13. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna, a
nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość
pieniężną.
14. Autorzy zgadzają się na ekspozycję, publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich
polach eksploatacji.
15. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie i w siedzibie organizatora.
16. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w
niniejszym regulaminie.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do: a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku
zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie
Konkursu; b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny; c) nie rozstrzygnięcia
konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac; d) rozstrzygania w kwestiach
nieuregulowanych postanowieniami regulaminu

