KONKURS
„ARCHITEKTURA Z DUSZĄ”
Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych
im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu
ogłasza X edycję konkursu „Architektura z duszą”
skierowanego do uczniów klas III gimnazjalnych
i VIII szkół podstawowych z Wielkopolski.
Cele konkursu
1. Rozbudzanie zainteresowań plastycznych
2. Uwrażliwienie na piękno architektury

Regulamin konkursu
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas trzecich gimnazjalnych i
ósmych szkół podstawowych.
2. Tematem prac rysunkowych mogą być elementy kamienic: fasady,
niepowtarzalne klatki schodowe, okna i witraże, unikalne zdobienia, detale,
gzymsy, itp.
3. Forma pracy - rysunek odręczny wykonany ołówkiem, piórkiem, węglem,
malowany akwarelami lub pastelami.
4. Prace należy wykonać na arkuszu o wymiarach 100 x 70 cm.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
6. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
7. Termin przesłania prac: 28.02.2019 r.
8. Prace należy wykonać indywidualnie.
9. Praca powinna być czytelnie podpisana na odwrocie: imię i nazwisko
autora, adres pocztowy i mailowy szkoły.
10. W opisie pracy należy podać: miejscowość, adres, nazwę i krótką
charakterystykę przedstawionego obiektu.
11. Prace prosimy przesyłać na adres:
Zespól Szkół Budowlano-Drzewnych
ul. Raszyńska 48, 60-135 Poznań
z dopiskiem „Architektura z duszą”– konkurs
12. Szczegółowych informacji udziela
mgr inż. Krystyna Szejner–Wysocka,
Zespół Szkół Budowlano – Drzewnych im. Bolesława Chrobrego,
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ul. Raszyńska 48, 60-135 Poznań, tel. 61 8610027,
e-mail: krystynawysocka@op.pl
13. Organizator przewiduje wystawę prac konkursowych w hallu głównym
ZSB-D.
14. O terminie ogłoszenia wyników i wręczenia nagród poinformujemy na
internetowej stronie szkoły www.zsbd.pl w zakładce konkursy do końca
marca 2019 r.
15. Osoby biorące udział w konkursie załączają oświadczenie o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych
na potrzeby konkursu.
16. Komisja konkursowa będzie rozpatrywała wyłącznie prace nadesłane
do dnia 28 lutego 2019 roku, które będą spełniać wymogi formalne.
17. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator
konkursu.

W imieniu organizatora
Krystyna Szejner-Wysocka
…………………………………………………………………………………..
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Oświadczenie
Niniejszym oświadczam, że pracę konkursową wykonałem/-am samodzielnie na potrzeby
X edycji konkursu „Architektura z duszą”.
Wyrażam zgodę na jej upublicznienie.

.....................................
Data i czytelny podpis
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Ze względu na fakt, iż od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązują przepisy Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO) oraz Ustawy o ochronie
danych osobowych, przedstawiamy poniżej kilka przydatnych informacji nt. ochrony i
przetwarzania Państwa danych osobowych.
Kto jest
administratorem
danych
osobowych?
Z kim można się
kontaktować w
sprawie
przetwarzania
danych
osobowych?

W jakim celu i
na jakiej
podstawie
przetwarzamy
dane osobowe?

Komu
przekazywane
są dane
osobowe?
Jakie mamy
prawa w
związku z
ochroną danych
osobowych?
Czy dane są
przekazywane
poza EOG?
Czy dane
wykorzystuje się
do
profilowania?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół
Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego reprezentowany
przez dyrektora szkoły z siedzibą przy ulicy Raszyńskiej 48, 60-135
Poznań
We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych
osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony
Danych.
Kontakt: iod@tmpsc.pl
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia organizacji
i udziału w X edycji konkurs „Architektura z duszą”. Podstawą prawną
przetwarzania Państwa danych jest akceptacja regulaminu konkursu (Art. 6
ust. 1 lit. b).
Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę (Art. 6 ust. 1 lit. a), Państwa dane osobowe
wskazane w treści zgody zostaną wykorzystane w celu opracowania
sprawozdań i relacji z konkursu, a także w celach promocyjnych
Administratora. Państwa dane będą mogły zostać również upublicznione w
wersji materiałów papierowej oraz na stronie internetowej Administratora
lub prowadzonych przez Administratora profili w portalach
społecznościowych.
Państwa dane zebrane w celu realizacji konkursu będą przetwarzane przez
okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Administratora.
W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku, będzie on
wykorzystywany do momentu wycofania zgody.
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom
współpracującym z Administratorem w organizacji konkursu tj. dostawcom
systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i
niszczenia dokumentów, biurom księgowym i rachunkowym, firmom
marketingowym, kancelariom prawnym oraz podmiotom uprawnionym do
tego na mocy odrębnych przepisów prawa.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a
także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody.
Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane zautomatyzowanego
podejmowania decyzji w tym do profilowania.
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Czy podawanie
danych
osobowych jest
konieczne?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak
niezbędne do udziały w konkursie. Wyrażenie zgody na wykorzystanie
wizerunku jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziały w
konkursie.

Wizerunek uczestników może być wykorzystany np. w celu publikacji na stronie www,
facebooku, materiałach promocyjnych szkoły. Prosimy o wyrażenie zgody i dostarczenie
razem z nadesłaną pracą:
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im.
Bolesława Chrobrego z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Raszyńskiej 48, moich danych
osobowych obejmujących imię, nazwisko oraz wizerunek w celu i zakresie niezbędnym do
opracowywania sprawozdań i relacji z konkursu, a także ich publikację w materiałach
promocyjnych, na stronie internetowej Administratora lub prowadzone przez Administratora
profile w mediach społecznościowych.
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im.
Bolesława Chrobrego z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Raszyńskiej 48, danych osobowych
mojego dziecka …imię i nazwisko… obejmujących imię, nazwisko oraz wizerunek w celu i
zakresie niezbędnym do opracowywania sprawozdań i relacji z konkursu, a także ich
publikację w materiałach promocyjnych, na stronie internetowej Administratora lub
prowadzone przez Administratora profile w mediach społecznościowych.
……………………………………
Data i podpis
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