
 

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 

Szkoła PodstawowaNr 5 

44 - 122 Gliwice ul. Żwirki i Wigury 85 

tel.: (0-32) 232-20-56, fax: (0-32) 40 -11-950 

e-mail: sekretariat@zsp3.gliwice.eu 

 

 

REGULAMIN X MIEJSKIEGO MULTIMEDIALNEGO KONKURSU 

pt. „ROK 2020 ROKIEM ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II”. 

 
Sejm ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II. 

18 maja 2020 r. będziemy obchodzić stulecie urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II. 

 

Życiową misją papieża była walka o godność i szacunek każdej istoty ludzkiej, czemu wielokrotnie dawał 

wyraz w swoich encyklikach. Nazywany „papieżem pielgrzymem”, odbył 104 podróże duszpasterskie do 

każdego zakątka świata. 

I. CELE OGÓLNE:  

➢ Zapoznanie uczniów z życiem Karola Wojtyły 

➢ Poszerzenie wiedzy historycznej na jego temat i czasów, w których żył 

➢ Zachęcanie uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej i Internetu  

➢ Kształtowanie umiejętności dokonywania selekcji informacji 

➢ Pobudzanie wyobraźni uczniów 

➢ Doskonalenie umiejętności pracy na komputerze z wykorzystaniem multimediów 

➢ Kształtowanie zdrowej rywalizacji.  

 

II. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH  

A. OD STRONY MERYTORYCZNEJ.  

➢ oryginalne opracowanie tematu,  

➢ spójność, poprawność, przejrzystość merytoryczna,  

➢ poprawność pisowni,  

➢ pomysłowość, 

➢ podanie materiałów źródłowych wykorzystanych informacji.  

 

B. OD STRONY TECHNICZNEJ.  

➢ czytelność,  

➢ estetyka pracy – ilustracje, animacje, kolorystyka, 

➢ umiejętność wykorzystania możliwości programów komputerowych i poprawność 

stosowanych technik informatycznych,  

 

III.  PRZEBIEG KONKURSU.  

➢ Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej w programie 

Microsoft Office PowerPoint. 

➢ Prace powinny mieć postać prezentacji multimedialnej zapisanej w rozszerzeniu: ppt, pptx, 

pps, lub ppsx złożonej z 15-20 slajdów. 

➢ Do konkursu dopuszczone są tylko prace indywidualne. 

➢ Każda szkoła może przesłać maksymalnie 3 prace. 
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➢ Praca powinna być opisana pierwszym slajdzie: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa i nr 

szkoły, e-mail szkoły, imię i nazwisko opiekuna. 

➢ Ostatni slajd bibliografia 

➢ Nadesłanie pracy oznacza zgodę na publiczną prezentację pracy oraz na przetwarzanie danych 

osobowych na cele konkursu.  

➢ Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane.  

➢ Organizator konkursu zastrzega sobie prawo archiwizowania prac w bibliotece multimedialnej 

ZSP3 w Gliwicach i ew. wykorzystanie ich na potrzeby dydaktyczne tej placówki.  

➢ Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce, wyróżnienia, podziękowania 

dla opiekunów. 

➢ Prace przyjmowane są do17marca 2020r. w sekretariacie ZSP nr 3w Gliwicach ul. Żwirki i 

Wigury 85 oraz drogą mailową: szkolapod5@wp.pl w tytule proszę podać Konkurs Jan Paweł 

II SP nr ….  

➢ Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie i podpisanie przez rodzica 

(opiekuna) zgody i klauzuli informacyjnej oraz dostarczenie ich wraz z pracą do sekretariatu 

ZSP 3 w Gliwicach lub przesłanie go mailem lub faxem. 

➢ O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mail do końca marca  

2020 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Organizatorzy konkursu: 

mgr Sebastian Czarny (nauczyciel religii)  

mgr Izabela Krzecińska (nauczyciel informatyki) 

nauczyciele ZSP 3 w Gliwicach. 
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1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

 

…………………………………………………………………….. w podanym niżej zakresie: 
Imię i nazwisko *)dziecka / ucznia 

 

 imię nazwisko 

 klasa/szkoła 

 tytuł pracy 

 wynik konkursu 

 forma nagrody 

 innym (jakim? wymienić)  

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

przez: Zespól Szkolno- Przedszkolny nr 3 w Gliwicach, ul. Żwirki i Wigury 85. 

 

w celu organizacji konkursu:………………………………..…………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
                                          nazwa konkursu 

  

     ……………….………………….……………………………….. 
      Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna 

 

 

 

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam /nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

w celu publikacji wyników konkursu  na stronie internetowej placówki.   

 

 

……………….………………….………………………….. 
       Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna 

 

 

 

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – publikacja wizerunku 

Wyrażam /nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

w celu publikacji wizerunku na: 

 stronie internetowej szkoły 

 stronie Facebooku szkoły 

 

 

……………………….………………….…………………… 
       Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna 

 

 

 

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1. Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest:                              

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gliwicach, ul. Żwirki i Wigury 85, reprezentowany przez 

Dyrektora – Małgorzatę Hutnikiewicz 

2. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: Barbara Dzierżek, kontakt: 

iod@zsp3.gliwice.pl 

3. Podstawą zbierania danych osobowych jest zgoda osoby, które dane dotyczą.  

Art. 6 ust. 1. lit. a) 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 przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE. 

4. Podanie powyższych danych jest obowiązkiem umownym, zaś cofnięcie przez Panią/Pana 

zgody będzie skutkowało:  

a) w zakresie zgody 1 - brakiem możliwości udziału dziecka w konkursie 

b) w zakresie zgody 2 – wyniki konkursu w zakresie osiągnięć Pani/Pana dziecka zostaną 

przekazane do placówki, która zgłosiła uczestnika i nie będą publikowane na stronie 

internetowej, 

c) w zakresie zgody 3 - w związku z publikacją wizerunku na stronie internetowej szkoły 

Pani/Pana dziecka będzie skutkowało nieumieszczaniem zdjęć na stronie internetowej 

szkoły, Facebooku; 

d) wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) Dostępu do swoich danych. 

b) Sprostowania danych. 

c) Usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody, 

d) Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

6. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie 

przepisów prawa.  

7. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym 

profilowania.  

8. W przypadku zdjęć umieszczanych na profilu Facebooka, informujemy, że jego serwery 

znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tj. w USA. Co do USA Komisja Unii 

Europejskiej stwierdziła odpowiedni stopień ochrony zapewnianej na podstawie założeń Tarczy 

Prywatności UE-USA.  

Facebook informuje o przestrzeganiu tych regulacji:  

(https://pl-pl.facebook.com/about/privacyshield) 

 

 

 

 

               ……………………………………………………………………… 

          Data, miejsce i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 
 

https://pl-pl.facebook.com/about/privacyshield

