REGULAMIN KONKURSU
20th ZSI Challenge
§ 1.
1. Konkurs 20th ZSI Challenge przeznaczony jest dla uczniów, rodziców, nauczycieli,
pracowników i sympatyków szkoły zamieszkujących tereny województwa pomorskiego.
2. Przedmiotem Konkursu są przygotowane przez autora prace, których tematyka i sposób
wykonania zostały opisane w § 2.
3. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Informatycznych w Słupsku przy ul.
Koszalińskiej 9.
4. Organizator określił następujące cele Konkursu:
a) uczczenie 20 rocznicy powstania Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku,
b) propagowanie aktywności fizycznej jako najprostszego sposobu dbania
o zdrowie fizyczne i psychiczne,
c) pobudzanie uczestników do twórczego, niekonwencjonalnego myślenia i
otwartości na świat.
§ 2.
1. Zadanie konkursowe polega na zrealizowaniu w dowolnej formie i ilości aktywności
fizycznej przez jedną osobę bądź grupę osób (bieganie, jazda na rowerze, pływanie, taniec,
etc.) w których musi być uwzględniona nazwa „ZSI” oraz liczba „20”,,. Powyższe działanie
należy opisać i załączyć krótką fotorelację lub krótki filmik przedsięwzięcia. Akcja może być
przeprowadzona na terenie szkoły lub w swojej miejscowości i okolicach.
Przykład: Może to być 20 km na rowerze z metą pod szkołą, ale można też wyjść na trening o
godzinie 20 i pozdrowić szkołę, można również w 20 osób zebrać się pod szkołą i pobiegać
(20 minut albo poziom zaawansowany 20km).
Liczymy na kreatywność uczestników konkursu, którzy swoją pomysłowością zrealizują zadania
związane z aktywnością fizyczną i jednocześnie uświetnią 20-lecie powstania Zespołu Szkół
Informatycznych w Słupsku.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
3. Uczestnik Konkursu zapewnia, że jego praca będzie oryginalna, nie będzie naruszała praw
osób trzecich, w szczególności praw autorskich.
§ 3.
1. Zgłoszenia do Konkursu uczestnik dokonuje, wysyłając:
a)
swoją pracę w postaci zdjęcia lub fotorelacji lub filmiku lub innej dowolnej formie
nie wymienione wyżej, jednak po wcześniejszej konsultacji z organizatorem,
b)
wypełniony formularz o nazwie Zgłoszenie konkursowe, który jest załącznikiem nr
1 do niniejszego regulaminu.
2. Każda zgłoszona na Konkurs praca może mieć tylko jednego autora.
3. Prace oraz zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do 15 stycznia 2019 roku pod jeden z
adresów e-mail: m.skwarek@zsi.slupsk.pl lub g.siupik@zsi.slupsk.pl
z dopiskiem Konkurs 20th ZSI Challenge
4. Przesłanie Zgłoszenia konkursowego jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem
Konkursu i akceptacją jego postanowień przez uczestnika.

5. Jakiekolwiek pytania dotyczące organizacji Konkursu powinny być kierowane do
Organizatora wyłącznie pisemnie za pomocą poczty elektronicznej pod adresem
g.siupik@zsi.slupsk.pl lub m.skwarek@zsi.slupsk.pl
§ 4.
1. Nagrody – niespodzianki w konkursie przewidziane są w czterech kategoriach:

I – uczniowie,
II – rodzice,
III – nauczyciele/ pracownicy szkoły
IV – sympatycy szkoły
2. Organizator przyzna następujące nagrody:
–
miejsce I w kategorii uczniowie,
–
miejsce I w kategorii rodzice,
–
miejsce I w kategorii nauczyciele/ pracownicy szkoły
–
miejsce I w kategorii sympatycy szkoły.
§ 5.
1.
Prace konkursowe będzie oceniała trzyosobowa Komisja Konkursowa w składzie:
Małgorzata Siupik Winiszewska, Monika Skwarek, Arkadiusz Herman.
2.
Komisja Konkursowa zobowiązana jest do:
a) czuwania nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
b) opieki nad powierzonymi pracami uczestników Konkursu,
c) rzetelnego sprawdzenia prac i wyłonienia laureatów Konkursu.
§ 6.
1. Komisja Konkursowa oceni nadesłane prace, biorąc pod uwagę następujące aspekty:
a) nieszablonowy pomysł na realizację tematu,
b) trudność realizacji pomysłu oraz wykorzystanych technik.
2. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
3. Nazwiska autorów prac wybranych przez Komisję Konkursową zostaną
podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zespołu Szkół Informatycznych
www.zsi.slupsk.pl oraz na stronie profilowej szkoły na facebooku do 20 stycznia 2019 roku.
§ 7.
1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i rozpowszechniania wybranych prac
uczestników Konkursu w formie elektronicznej, wraz z imionami i nazwiskami uczestników
oraz nazwą miejscowości.
2. Prawa autorskie do nagrodzonych prac przechodzą na Organizatora z chwilą przekazania
(wysłania) nagrody, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Administratorem danych osobowych uczestników, rodziców jest Organizator: Zespół Szkół
Informatycznych w Słupsku, ul. Koszalińska 9. Dane osobowe będą przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie
danych uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie i jego prawidłowe przeprowadzenie. Dane
będą przetwarzane w celu zgłoszenia do konkursu i jego realizacji. Dane będą przetwarzane w
tym celu do końca roku szkolnego 2018/2019. Dane będą przetwarzane również na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu
przedawnienia roszczeń. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą
informatyczną i udostępniające ZSI narzędzia informatyczne, zajmujące się zarządzaniem i
wprowadzaniem danych do baz, świadczące usługi kurierskie lub pocztowe, uczestniczące w
realizowaniu umów lub świadczące usługi doradcze. Osoba, której dane są przetwarzane, ma
prawo dostępu do tych danych, do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia
przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoba, której dane są

przetwarzane, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.

Załącznik nr 1

ZGŁOSZENIE KONKURSOWE
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia regulaminu konkursu 20th ZSI
Challenge.
Dane uczestnika

imię i nazwisko

adres zamieszkania

numer telefonu

prywatny e-mail (pod podanym adresem zostanie wysłane
potwierdzenie otrzymania prac)

Praca

Tytuł pracy

Krótki opis pracy

Miejsce wykonania pracy
Podpisanie karty jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w celu zgłoszenia do konkursu i jego realizacji. Dane
będą przetwarzane w tym celu przez Zespół Szkół Informatycznych w Słupsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane będą
przetwarzane przez ZSI do końca roku szkolnego 2018/2019. Dane będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w
celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące
się obsługą informatyczną i udostępniające ZSI narzędzia informatyczne, zajmujące się zarządzaniem i wprowadzaniem danych do baz,
świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, uczestniczące w realizowaniu umów lub świadczące usługi doradcze. Masz prawo dostępu do
tych danych, do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z
przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

czytelny podpis

data

