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ZAPRASZAMY 

uczniów klas V, VI, VII i VIII gliwickich szkół podstawowych  

do udziału w POWIATOWYM KONKURSIE KOMPUTEROWO-DZIENNIKARSKIM 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU: 

1. Postanowienia ogólne: 

 Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 8 w Gliwicach im. Marii Dąbrowskiej. 
 Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas V, VI, VII i VIII szkół podstawowych powiatu 

gliwickiego. 
 Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza pełną akceptację wszystkich postanowień 

niniejszego regulaminu. Ogłoszone wyniki konkursu są wynikami ostatecznymi i nie 
podlegają negocjacjom ani zmianom. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odwołania się 
od wyników konkursu. 

2. Celem konkursu jest: 

 wzbogacenie i poszerzenie wiadomości uczniów o informacje na temat parków 

krajobrazowych i rezerwatów regionu śląskiego, 

 budzenie poczucia więzi z regionem, 
 doskonalenie umiejętności komputerowych w zakresie edycji tekstu, projektowania, 

formatowania grafiki, 
 współzawodnictwo uczniów różnych szkół, 
 nawiązanie współpracy między szkołami. 

3. Warunki konkursu: 

 pracę konkursową uczniowie powinni przygotować w formacie biuletynu informacyjnego 
w dowolnym edytorze tekstu, 

 format pracy A4 składane na trzy lub na dwa (broszurka, biuletyn), 



 na pierwszej stronie: nazwa konkursu, nazwa i adres szkoły, kontaktowy telefon lub adres 
e-mail, nazwisko i imię oraz klasa autora pracy, nazwisko i imię nauczyciela, krótkie 
uzasadnienie wyboru zaprezentowanych w biuletynie miejsc, 

 biuletyn informacyjny powinien dotyczyć jednego lub kilku parków krajobrazowych lub 

rezerwatów regionu śląskiego - o wyborze decyduje autor pracy, 

 prace należy wykonać indywidualnie,  
 szkoła może przesyłać nieograniczoną liczbę prac swoich uczniów, 
 do prac z danej szkoły należy dołączyć zbiorczy formularz,  
 zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania prac w celu promocji konkursu oraz 

na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w SP 8. 
 spośród wykonawców najlepszych prac wyłoniona zostanie grupa uczniów, którzy przejdą 

do następnego etapu polegającego na wykazaniu się umiejętnościami edytowania tekstu. 

4. Kalendarium konkursu: 

 wydrukowane prace należy składać w terminie do 28 kwietnia 2023 w sekretariacie 
SP 8,  

 finaliści zostaną poinformowani telefonicznie lub na podany adres e-mail 
o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu, który odbędzie się 30 maja 2023 o godz. 1250 

w Szkole Podstawowej nr 8 w Gliwicach, 
 wyniki konkursu zostaną podane tego samego dnia tj. 30 maja 2023 około godz. 1410, 

w tym czasie nastąpi również uroczyste rozdanie nagród, 
 wyniki konkursu będą umieszczone na stronie szkoły www.sp8gliwice.pl  

(możliwość zaprezentowania nagrodzonej pracy w wersji elektronicznej, prosimy 
o zachowanie prac) 

5. Kryteria oceny prac: 

Prace konkursowe oceniane będą przez komisję, w skład której wejdą miedzy innymi 

nauczyciele: informatyki, języka polskiego, matematyki SP 8. 

Przy ocenie będą uwzględniane następujące kryteria: 

 jakość, różnorodność i oryginalność prezentowanych informacji, 
 wyszukanie cennych informacji o parkach krajobrazowych lub rezerwatach regionu 

śląskiego oraz przedstawienie ich w sposób interesujący dla odbiorcy, 

 poprawność językowa, 
 zastosowanie grafiki komputerowej w biuletynach informacyjnych, 
 stopień trudności zastosowanych technik, 
 umiejętność edycji tekstu. 

 

Wszyscy opiekunowie prac otrzymają pisemne potwierdzenie udziału w międzyszkolnym 

konkursie. 

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do mgr Małgorzaty Góreckiej e-mail: gonia05@vp.pl 

 

NIECIERPLIWIE OCZEKUJEMY PRAC, ŻYCZYMY SUKCESU  

ORAZ DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE. 



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………………………….  

ucznia klasy……………………………………  szkoły…………………………………………………………………………………… 

przez: Szkołę Podstawową nr 8 im. Marii Dąbrowskiej  w Gliwicach, ul. Spacerowa 6 

w celu organizacji POWIATOWEGO KONKURSU KOMPUTEROWO-DZIENNIKARSKIEGO „PARKI 

KRAJOBRAZOWE I REZERWATY REGIONU ŚLĄSKIEGO” 

 

 ………………………………………………………………………………. 

 Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna prawnego 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

Wyrażam zgodę na utrwalenie wizerunku mojego dziecka (w postaci zdjęcia) w trakcie Konkursu i jego 

wykorzystanie w celu promowania działalności SP 8 w Gliwicach (na stronie internetowej, w mediach 

społecznościowych, w materiałach wewnętrznych) – zgodnie z informacją wskazaną w regulaminie Konkursu. 

Przyjmuję do wiadomości, że moja zgoda może być odwołana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 

ma wpływu na legalność wykorzystania wizerunku w okresie, gdy zgoda została wyrażona. 

……………………………………….………………….………………………… 

 Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna prawnego 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych informujemy, że: 

• Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii 

Dąbrowskiej w Gliwicach reprezentowany przez Dyrektora placówki. 

• Podanie powyższych danych jest obowiązkiem umownym, zaś cofnięcie przez Panią/Pana zgody 

będzie skutkowało brakiem możliwości udziału dziecka w konkursie. 

• Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania.  

• Dane osobowe są zbierane celem organizacji POWIATOWEGO KONKURSU KOMPUTEROWO-

DZIENNIKARSKIEGO „PARKI KRAJOBRAZOWE I REZERWATY REGIONU ŚLĄSKIEGO”. 

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

przepisów prawa.  

• Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych będzie miało miejsce po upływie terminu 

wynikającego z Instrukcji Archiwalnej obowiązującej w placówce.  

• Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: Aleksandra Cnota-Mikołajec. 

Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub 

iod@eduodo.pl 

 

 Potwierdzenie zapoznania się z informacją 

 ………………………………………………… 

  Data, miejsce i podpis 


