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1. Konkurs informatyczny pt.: „ KARTKA Z MOJEJ MIEJSCOWOŚCI” skierowany jest do uczniów 

szkół podstawowych (klas IV-VII). 

 

2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie 

 

3. Patronat konkursu: Wójt Gminy Trąbki Wielkie 
 

4. Cele konkursu: 

 Promowanie własnej miejscowości, w której mieszkam lub chodzę do szkoły. 

 Bliższe zapoznanie się z przeszłością, historią, jak i teraźniejszością  własnej okolicy. 

 Popularyzowanie stosowania technologii multimedialnej (komputerowej, fotograficznej) w 

pracy twórczej ucznia. 

 

5. Zasady konkursu: 

 Przedmiotem konkursu jest wykonanie kartki pocztowejz miejscowości (z terenu Gminy Trąbki 

Wielkie), w której mieszka dany uczeń lub z miejscowości, w której znajduje się szkoła, do której 

uczeń uczęszcza. 

 Format pocztówki: 10x15 (bardzo proszę przestrzegać wymiarów) 

  Pracę konkursową należy wykonać w dowolnym programie i wysłać ją na adres 

SP im.Z. Bukowskiego w Czerniewie do dnia 30 kwietnia2020r. (praca wydrukowana na papierze 

dyplomowym lub fotograficznym wraz z załączonym zgłoszeniem do konkursu oraz zgodą 

rodziców).Każda szkoła powinna dostarczyć nośnik ze wszystkimi pracami dzieci w formacie jpg 

lub wysłać na adres mailowy elajasiak@poczta.onet.pl . W  nazwie każdej pocztówki proszę wpisać 

imię i nazwisko ucznia np. jan_kowalski.jpg 

 Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę prac, z czego każda praca może być wykonana tylko 

przez jednego ucznia oraz jeden uczeń może wykonać tylko jedną pracę (nie dopuszcza się prac 

zespołowych). 

 Prace konkursowe uczniowie mogą wykonywać w szkole na zajęciach informatyki,techniki, na 

zajęciach dodatkowych lub samodzielnie w domu. 

 Każda praca musi zawierać informacje o źródłach pochodzenia  przedstawionych w niej danych, 

fotografii w postaci bibliografii umieszczonej na karcie zgłoszenia uczestnika do konkursu. Jeżeli 

uczeń nie jest autorem zdjęć umieszczonych na pocztówce, wówczas nauczyciel odpowiada za 

potwierdzenie posiadania zgody autora na wykorzystanie ich do celów konkursowych i zrzeczenie 

się praw autorskich. Organizatorzy nie odpowiadają za łamanie praw autorskich. 

 Autorzy prac wyrażają zgodę na wykorzystanie prac  do  celów promowania Gminy Trąbki Wielkie 

przez organizatorów konkursu. 

 Nadesłane prace stają się własnością organizatorów konkursu. 

 



 

 

 

6. Kryteria oceny 

 Do oceny prac uczniów powołana zostanie komisja. 

 Prace konkursowe będą oceniane pod kątem: wartości artystycznej, poprawności merytorycznej, 

oryginalności, różnorodności zastosowanych narzędzi informatycznych, wkładu własnego w 

samodzielne wykonanie, m.in. fotografii, rysunków oraz sposób wyeksponowania pracy (wydruk 

zbliżony do pocztówki-papier dyplomowy lub fotograficzny) 

 Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: uczniowie klas IV-VI oraz VII-VIII szkół 

podstawowych. 

 

6. Uwagi końcowe: 

 
 Karty zgłoszenia wraz z pracami konkursowymi należy przesłać w terminie do dnia 30 kwietnia 

2020r. na adres: 

Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie 

83-042 Ełganowo 

z dopiskiem „Kartka z mojej miejscowości” 

 

 Przewidywane rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2020 roku w 

Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie (o dokładnym terminie szkoły zostaną poinformowane pisemnie). 

 W sprawach nieobjętych regulaminem decydują organizatorzy. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Gminnego Konkursu Informatycznego 

„Kartka z mojej miejscowości” 

 

/Proszę wypełnić pismem drukowanym/ 

 

 

1. Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………... 

2. Klasa    …………………………………………………... 

3. Nazwa i adres szkoły  …………………………………………………... 

     …………………………………………………... 

     …………………………………………………... 

4. e – mail szkoły lub opiekuna ………………………………………………... 

5. Imię i nazwisko opiekuna …………………………………………………... 

6. Bibliografia    …………………………………………………... 

…………………………………………………... 

…………………………………………………... 

…………………………………………………... 

 

 

 

 

 

……………………………       …………………………… 

/podpis opiekuna/                 /podpis dyrektora szkoły/ 



 
ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE  

I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………………………… 

w GMINNYM KONKURSIE INFORMATYCZNYM „KARTKA Z MOJEJ 

MIEJSCOWOŚCI”  oraz na publikację, prezentowanie i eksponowanie wizerunku dziecka oraz jego pracy 

na wystawach, stronie internetowej organizatora oraz stronie internetowej Urzędu Gminy w Trąbkach 

Wielkich, a także przetwarzanie danych osobowych, zawartych w karcie zgłoszenia, w ramach promocji 

konkursu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. 

Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1). 

 

 

 

…………………………………   …………………………………………… 

miejscowość, data     czytelny podpis rodzica 

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Bukowskiego w 

Czerniewie, 83-042 Ełganowo, ul. Czerniewo 9, którego kierownikiem jest Dyrektor Szkoły. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane ww. celu. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane 

osobowe w imieniu Administratora.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

a. żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, 

b. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

c. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z 

naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 

decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 

stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 


