REGULAMIN KONKURSU „Chciałbym/ Chciałabym być…”
DLA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 48 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABRZU
ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi przy ulicy
Kotarbińskiego 16 w Zabrzu. Konkurs organizowany jest w ramach realizowanego projektu programu
Erasmus + „Through democracy to literacy”.

•
•
•
•
•
•

CELE KONKURSU
Rozwijanie kreatywności, twórczego myślenia dzieci,
Rozwijanie umiejętności odgrywania różnych ról społecznych,
Wzbudzanie szacunku do pracy wykonywanej przez różne osoby,
Rozwijanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za pełnioną rolę,
Wdrażanie dzieci do samodzielnego podejmowania decyzji względem swojej osoby,
Wdrażanie do wykorzystywania technologii cyfrowej – oswajanie z kamerą.

ADRESACI KONKURSU:
Konkurs jest skierowany do dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 48 z Oddziałami
Integracyjnymi w Zabrzu, w wieku 4-7 lat.
TEMAT KONKURSU:
„Chciałbym/ Chciałabym być ….” – nagranie przez rodziców/ opiekunów dziecka jego odpowiedzi na
pytanie: „DLACZEGO CHCIAŁBYM BYĆ ….. CHOĆ PRZEZ JEDEN DZIEŃ?”
PRZEDMIOT KONKURSU:
Przedmiotem konkursu jest nagranie filmu przedstawiającego temat konkursu. Prezentacja powinna
zawierać informacje, którego pracownika przedszkola dziecko chciałoby naśladować i dlaczego.
Proponowane role:
• dyrektora
• wicedyrektora
• nauczyciela
• pomocy nauczyciela
• szefa kuchni
• konserwatora
• sekretarki (intendentki)
• pielęgniarki
Zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego stanowiska.
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14.10.2016 r.

2. Termin wysyłania nagrań wideo upływa z dniem 7.11.2016 r.
3. Czas nagrania powinien wynosić maksymalnie 1 minutę.
4. Z uwagi na techniczne warunki opracowania materiału wideo przez organizatora PRZYJMUJEMY
NAGRANIA WYKONANE POZIOMO.
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5. Prosimy o umożliwienie dziecku samodzielnego wyboru osoby, którą chce naśladować.
6. Nagranie wideo należy przesyłać na adres konkurserasmus@gmail.com z dopiskiem „Konkurs
Erasmus+". Wysłany plik należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka.

7. Wypełnioną odręcznie metryczkę (do pobrania ze strony przedszkola jako dokument Word) należy
wrzucić do urny znajdującej się w wyznaczonym miejscu na szatni. Brak wypełnionej i podpisanej
metryczki będzie równoznaczny z dyskwalifikacją nagrania z konkursu.

8. Zgłoszenie nagrania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna na podjęcie
wybranej przez dziecko roli oraz na publikację nagrania na stronach internetowych związanych z
projektem.
9. Zwycięskie nagranie wraz z reportażem z pełnienia przez dziecko wybranej roli zostaną
opublikowane na stronach internetowych związanych z projektem.
SPOSÓB OCENY PRAC
Przy ocenie prac konkursowych będzie brana pod uwagę:
1. Zgodność tematu nagrania z tematyką konkursową oraz określonymi wymaganiami
technicznymi.
2. Kreatywne podejście do tematu przez dziecko.

3. Niezależność i spontaniczność wypowiedzi dziecka (pozbawiona treści wyuczonej przez
rodzica/opiekuna).
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po 7.11.2016r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie
internetowej naszego Przedszkola oraz w wyznaczonym miejscu w szatni przedszkolnej. Zwycięzcy
będą mogli wcielić się w określoną rolę przez jeden dzień wyznaczony wcześniej przez organizatorów.

1.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego
regulaminu oraz oświadczeniem, że nagranie nie narusza praw autorskich osób trzecich.

2.

Komisja Konkursowa wyłoni laureatów konkursu w toku obrad, biorąc pod uwagę określone
powyżej kryteria oceny. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prezentacji – udostępnienie na stronach
internetowych związanych z projektem.

4.

Przekazując nagranie na konkurs autorzy zgadzają się na jej upowszechnianie wraz z
podaniem danych osobowych dzieci oraz nazwy przedszkola przez Organizatora.
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METRYCZKA DO KONKURSU „Chciałbym/ Chciałabym być…”

Imię i nazwisko dziecka:………………………………….
Nazwa grupy do której uczęszcza dziecko:………………………………………..
Wiek: ……………………………………………….
Imię i nazwisko rodziców/ opiekunów dziecka: ……………………………………………
Telefon kontaktowy:………………………………………………….
Imię i nazwisko nauczyciela/pomocy nauczyciela*: ……………………………………
*do wypełnienia w przypadku wybrania przez dziecko do naśladowania nauczyciela/pomocy
nauczyciela

Zgłaszając kandydaturę dziecka do konkursu „Chciałbym/ Chciałabym być…”
informujemy, że:
1. Administratorem danych jest Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi przy
ulicy Kotarbińskiego 16 w Zabrzu. Konkurs związany jest z realizacją projektu
„Through democracy to literacy” akcja KA2 w programie Erasmus+.
2. Zgłoszony przez Państwa materiał filmowy może być łączony z innymi zdjęciami,
filmami, ilustracjami zgromadzonymi na potrzeby konkursu.
3. Zgłoszony materiał filmowy może zostać wycofany na prośbę osoby zgłaszającej
film w ramach konkursu.
4. Nagranie może zostać wykluczone z udziału w konkursie jeżeli w jego treści znajdą
się treści obraźliwe lub nie akceptowane społecznie.
5. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
oraz do ich poprawienia oraz wniesienia sprzeciwu. Dane osobowe podlegają
ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej
staranności.
Podstawa prawna: OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dn.
25 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.
U. poz.2135 z póź, zmianami).
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Podpisanie poniższych oświadczeń jest równoznaczne ze zgodą na
wszystkie warunki zwarte w regulaminie konkursu.
Oświadczenie dla uczestnika Oświadczenie rodzica/opiekuna
Ja

niżej

podpisany(a)

……………………………………………………………………………
imię i nazwisko rodzica/opiekuna

wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka:
……………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko dziecka

w celach związanych z konkursem na najciekawszy materiał filmowy pt. „Chciałbym/
Chciałabym być…” zorganizowany przez Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi
przy ulicy Kotarbińskiego 16 w Zabrzu, w ramach realizowanego projektu programu
Erasmus+ „Through democracy to literacy”.

-------------------------------------------------Podpis rodzica/opiekuna prawnego
Podstawa prawna: OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dn.
25 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.
U. poz.2135 z póź, zmianami).

Oświadczenie dla uczestnika Oświadczenie rodzica/opiekuna
Ja

niżej

podpisany(a)

……………………………………………………………………………
imię i nazwisko rodzica/opiekuna

wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka:
……………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko dziecka

oraz wytworów jego pracy (nagrania filmowe, wypowiedzi) na stronach internetowych,
wystawach i publikacjach promujących działalność Przedszkola nr 48 z Oddziałami
Integracyjnymi w Zabrzu. Fotografie mogą być łączone z innymi zdjęciami, tekstami i
ilustracjami.
Zgoda na publikację wizerunku i wytworów prac dziecka jest udzielana na okres edukacji
przedszkolnej i po jej zakończeniu.

-------------------------------------------------Podpis rodzica/opiekuna prawnego
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