POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W WOŁOWIE
ul. Tadeusza Kościuszki 27, 56-100 Wołów
tel./fax ( 0 71) 389 21 00 e- mail : wpodn@wolowpce.pl www .wolowpce.pl

Wołów, dnia 29.01.2020r.
PCE i PP.406.3.2020
„Komiks w języku obcym”
Powiatowy Konkurs Językowy
Uprzejmie informujemy, że rusza jedenasta edycja Powiatowego Konkursu Językowego, przeznaczonego
dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Tematem tegorocznego konkursu jest „Komik w języku
obcym ”.
Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej serdecznie zaprasza
do udziału w konkursie.
CELE KONKURSU
1. Inspirowanie uczniów do działań kreatywnych, rozbudzenie wyobraźni.
2. Wspieranie uzdolnień plastycznych i językowych uczniów.
3. Stwarzanie możliwości uczenia się poprzez działanie.
WYMAGANIA KONKURSOWE
1. Uczestnicy konkursu tworzą własny komiks (historyjkę opatrzoną tekstem) na temat „Mistrz dobrych
manier”. Praca musi zawierać co najmniej 4 rysunki – sceny. Technika wykonania pracy jest dowolna,
np. rysunek, malunek, wyklejanka.
2. Wymagany format pracy to A-4
3. Jury będzie oceniać:
a) zgodność pracy z tematem konkursu
b) atrakcyjność fabuły, oryginalność
c) poprawność językową, walory języka
d) poziom artystyczny ilustracji i ich adekwatność do tekstu
Konkurs ma strukturę dwuetapową.
Etap szkolny: Uczniowie biorący udział w konkursie wykonują prace konkursowe. Szkoła powołuje
komisję szkolną. Komisja wybiera 3 najciekawsze pomysły z każdego języka, a następnie przekazuje prace
do PCE i PPP w Wołowie do dnia 6 marca 2021 r.
Etap powiatowy: W dniach od 9 do 20 marca 2020 r. w PCE i PPP w Wołowie odbędzie się wystawa
nadesłanych prac. W tym czasie komisja oceni prace i wyłoni zwycięzców. Warunkiem rozstrzygnięcia
konkursu jest złożenie minimum 5 prac z danego języka obcego. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów
odbędzie się podczas Gali Laureata 2020 – o dokładnym terminie zostaną Państwo poinformowani.

Na odwrocie każdej pracy powinny znajdować się dokładne dane:
imię i nazwisko uczestnika,
nazwa szkoły,
klasa,
nazwisko uczącego nauczyciela.
Bez tych danych praca nie bierze udziału w konkursie.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
oraz udostępnianie wizerunku przez PCE i PPP w Wołowie do celów informacyjnych i promocyjnych.

Osoba odpowiedzialna:
mgr Ewa Nowak

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
Z poważaniem

DYREKTOR
mgr Krystyna Adaśko

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO
XI EDYCJI KONKURSU JĘZYKA OBCEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„Mój komiks ”
NAZWA SZKOŁY
ADRES SZKOŁY
TELEFON/ ADRES MAILOWY SZKOŁY

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

1

2

3

4

5

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu i go akceptuję.
Data i czytelny podpis szkolnego opiekuna konkursu …………………

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZRUNKU DZIECKA
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
w Wołowie, wizerunku mojego dziecka/dzieci:
………………………………………………………………………………………………………………………..………………….……….
(imię i nazwisko dziecka/dzieci)

do promowania działań związanych z realizacją konkursu ……………………………….. poprzez upowszechnianie
zdjęć lub materiałów filmowych na:

 stronie internetowej PCEiPPP w Wołowie:
TAK

NIE

(*zaznacz właściwe)

 fanpage Facebook prowadzony przez PCEiPPP w Wołowie:
TAK

NIE

(*zaznacz właściwe)

Wyrażam zgodę na upublicznienie wytworów mojego dziecka na stronie internetowej PCEiPPP
w Wołowie oraz Facebooku.
TAK
NIE
(*zaznacz właściwe)
Oświadczam, że administrator poinformował mnie, przed wyrażeniem zgody, że mam prawo w dowolnym
momencie wycofać zgodę, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, i że ewentualne wycofanie zgody będzie równie łatwe jak jej
wyrażenie
……………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

Informacja o przetwarzaniu danych
Administrator Twoich danych
Inspektor Ochrony Danych
Cele przetwarzania

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w
Wołowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 56-100 Wołów
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod
adresem: wolow@iodpl.pl
Podstawa prawna
Retencja

Promocja placówki poprzez
publikowanie zdjęć i filmów
związanych z realizacją zajęć,
wydarzeń, konkursów

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgoda na przetwarzanie danych

Odbiorcy danych

• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia

Do czasu
wycofania
zgody

• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania sprostowania danych
Przysługujące Ci prawa

Informacja o możliwości
wycofania zgody

Obowiązek podania danych

• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a) RODO, tj. Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem
Podanie danych, tj. wyrażenie zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne.

