
 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ 
MULTIMEDIALNĄ 

„Chronimy swoje dane” 

 
  

1. Organizator:  
 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82  im. Jana Pawła II 
 

2. Cele konkursu:  

a) Upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych 

b) Promowanie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony danych osobowych 

c) Uświadomienie zagrożeń związanych udostępnianiem danych osobowych 

d) Uświadomienie celowości chronienia swoich danych osobowych 

e) Kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów, 

f) Zwrócenie uwagi rodziców i nauczycieli na istotę ochrony danych osobowych i 

prawo do prywatności uczniów 

g) Rozwijanie twórczej wyobraźni dzieci i młodzieży;  

 
3. Uczestnicy:  

 
Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.  
 

4. Zadanie konkursowe: 
 

Wykonanie prezentacji multimedialnej na temat  ochrony i dbania o swoje dane 

osobowe. 

5. Warunki konkursu:  

 

a) Z jednej szkoły może być wysłana dowolna ilość prac.   

b) Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.  

c) Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie 

PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) 



d) Jako nazwę pliku należy wpisać : swoje nazwisko i imię_Chronimy swoje dane 

e) W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych 

materiałach źródłowych oraz o autorach pracy 

f) prace należy dostarczyć na płycie CD do sekretariatu szkoły Podstawowej z 

Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie 

g) Do pracy należy dołączyć  metryczkę (imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, 

imię i nazwisko opiekuna) . Płyta CD również powinna być opisana w ten 

sposób. 

h) Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać – pracę konkursową, wypełnione i 

podpisane „Oświadczenie opiekuna prawnego autora pracy” (załącznik nr 1) i 

wypełniony i podpisany formularz „Zgody opiekuna prawnego autora pracy na 

przetwarzanie i publikowanie danych osobowych” (załącznik nr 2).  

 

6. Termin i miejsce dostarczenia prac: 
 

 29.01.2016r. (piątek) sekretariat  Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 

nr 82 im. Jana Pawła II do godziny 15.00 

 

7. Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów.  

 

Najlepsze prace zostaną nagrodzone dyplomami i nagrodami rzeczowymi.  

Komisja oceniać będzie:  

 Zgodność pracy z tematem 

 zawartość merytoryczną  

 zaprezentowanie  tematu w sposób interesujący i przyciągający uwagę 

 kreatywność, oryginalność i pomysłowość,  

 formę estetyczną pracy  

 techniczną poprawność wykonania 

 

8. Wystawa i wręczenie nagród odbędzie się w lutym (dokładną datę 

organizatorzy podadzą w późniejszym terminie pocztą elektroniczną).  

9. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego 

Regulaminu.  



10. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane i mogą być wykorzystane 

przez organizatora  

11. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie.  

12. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.  

  



ZAŁĄCZNIK NR 1  

 

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY 

 

Wyrażam zgodę na udział ……………………………………………………………… .  

                                                                (imię i nazwisko autora pracy)  

w konkursie multimedialnym  „Chronimy swoje dane”  organizowanym przez Szkołę 

Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 82  im. Jana Pawła II  

 

Dane uczestnika konkursu:  

Imię i nazwisko autora pracy: 

………………………………………………………………………………  

Wiek: ………….  

Dane teleadresowe szkoły: 

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

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

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa jest 

wynikiem samodzielnej pracy autora.  

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu „Chronimy swoje 

dane” organizowanym przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 82  

im. Jana Pawła II  

 

___________________________                   _______________________________  

miejscowość, data                                                 czytelny podpis opiekuna prawnego autora pracy 

 

  



ZAŁĄCZNIK NR 2  
 
 

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY 
NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH 

 
Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora 

pracy w związku z udziałem w konkursie „Chronimy swoje dane” we wszelkich 

ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach.  

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych 

osobowych podanych w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu. 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz 

że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości 

ich poprawiania.  

 

___________________________                   _______________________________  

miejscowość, data                                                 czytelny podpis opiekuna prawnego autora pracy 

 
 

 

 

 

 

 


