Psycholog szkolny ogłasza konkurs na film promujący prozdrowotne zachowania oraz właściwe
postawy: „Raz, dwa trzy – kręcę film!”
1. Adresatami konkursu są uczniowie klas 0-VIII Szkoły Podstawowej nr 6 w Sieradzu.
2. Udział w konkursie polega na nagraniu za pomocą telefonu, aparatu fotograficznego lub
innego urządzenia filmu krótkometrażowego trwającego minimum 2 minuty i maksimum
5 minut.
3. Cele konkursu:


promocja zdrowego stylu życia, a także postaw akceptowanych społecznie



rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów



rozwijanie zainteresowań filmowych i medialnych uczniów

4. Forma pracy:


film krótkometrażowy nagrany za pomocą dowolnego urządzenia elektronicznego
posiadającego funkcję nagrywania (np. telefon komórkowy, tablet etc.)



film nagrany może być wspólnie z domownikami (rodzice, dziadkowie, rodzeństwo)
bądź w formie grupowej z kolegami/koleżankami



limit osób mogących występować w filmie wynosi 3 osoby (nie dotyczy
domowników)



uczeń samodzielnie wybiera temat filmu z listy dostępnych tematów zgodnie
z podziałem na trzy kategorie klasowe (klasy 0-III, IV-VI, VII-VIII)

5. Komisja konkursowa oceniać będzie:


pomysłowość i kreatywność prac konkursowych



zgodność treści zaprezentowanych w filmie z tematem konkursu

6. Komisja konkursowa wyróżni trzy prace, a dla ich autorów przewidziane są nagrody.
7. Uwagi regulaminowe:


każdy uczestnik konkursu ma obowiązek zgłosić swój udział w konkursie wysyłając
wiadomość na adres wawrzyniak@sp6sieradzpl.onmicrosoft.com, podając swoje
imię i nazwisko oraz klasę, a także podpisać zgodę na przetwarzanie danych
osobowych (RODO) i wysłać ją w formie skanu na wskazany powyżej adres
mailowy



film należy przesłać na adres mailowy:
wawrzyniak@sp6sieradzpl.onmicrosoft.com do 18.01.2021 roku



w tytule maila należy podać dane autorów filmu (imię i nazwisko ucznia oraz klasę,
do której uczęszcza)



czas trwania filmu nie może przekroczyć pięciu minut; minimalny czas trwania
filmu to dwie minuty



rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29.01.2021 roku

8. Organizatorem konkursu jest psycholog szkolny p. Natalia Wawrzyniak.

Tematyka konkursu (lista tematów do wybrania):

klasy 0-III
1) Co robi osoba, która prowadzi zdrowy styl życia? Zaprezentuj w filmiku swoje pomysły.
2) Co mogę zrobić gdy jestem smutny? Przedstaw swoje sposoby.
3) W jaki sposób można pomagać innym? Dlaczego warto pomagać? Zaprezentuj w filmiku
swoje pomysły.

klasy IV-VI
1) W jaki sposób można spędzać czas wolny bez korzystania z Internetu? Przedstaw w filmiku
swoje propozycje.
2) Zaprezentuj poniższą sytuację:
Kolega częstuje Cię papierosem, odmawiasz, lecz on nalega. W jaki sposób grzecznie, lecz
skutecznie odmówisz?
3) Co według Ciebie oznacza hasło „w zdrowym ciele zdrowy duch”? Zaprezentuj w filmiku
swoje pomysły.

klasy VII-VIII
1) Zaprezentuj w jaki sposób możesz zadbać o swoje zdrowie psychiczne i lepsze
samopoczucie podczas pandemii.
2) Zaprezentuj skutki uboczne używek tj. papierosów, alkoholu bądź narkotyków. Zaproponuj
inne sposoby na poprawę nastroju niż stosowanie używek.
3) Co daje człowiekowi posiadanie własnych pasji i hobby? Opowiedz o swoich pasjach
i zainteresowaniach, jeśli takie posiadasz.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r., potwierdzam dobrowolne wyrażenie zgody na udział oraz na przetwarzanie przez Szkołę
Podstawową nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu, danych osobowych uczestników konkursu:
………………………………………………………………………………………………………,
w postaci wizerunku utrwalanego na filmie w celu zamieszczenia na stronie internetowej oraz
w innych publikacjach dotyczących Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu.
………………………………………………………………………………………………….….…
……………………………………………………………………………..…………….………..….
data i podpis dorosłych uczestników oraz rodzica - opiekuna prawnego dziecka, którego dane dotyczą
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych udzielana na podstawie art. 13 ust. 1 RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
1.
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janiny Majkowskiej w
Sieradzu z siedzibą w Sieradzu, ul. Uniejowska 199. Inspektor Ochrony Danych: iod@ sp6.sieradz.eu
2.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt a) – zgoda osoby, której
dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze.
3.
Celem przetwarzania danych objętych zgodą jest informowanie o działalności administratora oraz
promowanie działań Dane pozyskane w ramach wypełnienia obowiązku prawnego przetwarzane są w celu
wypełnienia zadań statutowych administratora w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych.
4.
Zakres przetwarzanych przez administratora danych obejmuje: dane personalne i adres zamieszkania
dziecka i rodziców-opiekunów, nr telefonu i adres e-mail rodziców-opiekunów, datę urodzenia i nr PESEL
dziecka, informacje o stanie zdrowie, wizerunek dziecka w postaci zdjęć lub filmów oraz imię nazwisko i
klasę, do której uczeń uczęszcza.
5.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pobierania nauki w Szkole Podstawowej nr 6 im.
Janiny Majkowskiej w Sieradzu z siedzibą w Sieradzu, ul. Uniejowska 199 oraz przez okres niezbędny do
przechowywania dokumentacji.
6.
Odbiorcami danych osobowych będą podmioty i osoby działające z plecenia administratora,
czytelnicy strony internetowej oraz innych publikacji związanych ze Szkołą Podstawową nr 6 im. Janiny
Majkowskiej w Sieradzu z siedzibą w Sieradzu, ul. Uniejowska 199.
7.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
8.
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane, w tym profilowane.
9.
Ma Pani/Pan* prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej
cofnięciem.
10. Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym m.in. z przepisów
ustawy prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.
11. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
W określonych przepisami sytuacjach można żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także
wnieś sprzeciw wobec przetwarzania danych.
12. W sytuacji naruszenia przepisów podczas przetwarzania danych, przysługuje prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się z powyższymi informacjami.
….…………………………………..…………….
data i podpis dorosłych uczestników oraz rodzica - opiekuna prawnego dziecka, którego dane dotyczą

