Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu ogłasza konkurs dla uczniów klas I-III szkół
podstawowych na kartkę Bożonarodzeniową z życzeniami w języku angielskim.

CELE KONKURSU:
1. Zapoznanie uczniów z tradycjami świątecznymi w krajach anglojęzycznych oraz
praktyczne wykorzystanie języka angielskiego.
2. Doskonalenie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim;
2. Popularyzowanie tradycji świątecznych krajów anglojęzycznych
3. Rozwijanie zdolności plastycznych, wyobraźni oraz aktywności twórczej młodzieży

Tematyka konkursu :
„Konkurs na kartkę bożonarodzeniową z życzeniami w języku angielskim”

Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III Szkół Podstawowych z terenu
miasta Bytom
2. Konkurs polega na wykonaniu kartki zainspirowanej Świętami Bożego Narodzenia (z
motywem świątecznym) i umieszczeniu na niej życzeń w języku angielskim.
3. Prace oceniane będą w trzech kategoriach – klasy I, II i III.
4. Każdy uczestnik może przygotować tylko jedną kartkę.
5. Technika wykonywania prac jest dowolna, maksymalny rozmiar kartki świątecznej
A5

6. Termin składania prac – do 16 grudnia 2020 r.
7. Miejsce oraz sposób składania prac:
 prace można składać osobiście w sekretariacie Młodzieżowego Dom Kultury nr 1
w Bytomiu, ul. Rostka 16, w godzinach od 8.30 do 16.00
 praca może zostać wysłana pocztą na adres Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w
Bytomiu Ul. Rostka 16, 41-902 Bytom ważny jest termin dotarcia pracy do
placówki)


wykonać zdjęcie pracy (okładka + życzenia) oraz zdjęcie metryczki (na końcu
regulaminu) i przesłać na adres mailowy: kartkamdk1@op.pl

8. Oceny prac dokonuje powołana w tym celu komisja – nauczyciele języka angielskiego
oraz nauczyciele plastyki.
9. Komisja nagrodzi 3 najpiękniejsze i najciekawsze kartki z każdej kategorii wiekowej.
10. Uczestników konkursu będzie oceniało jury, według następujących kryteriów:
 poprawność językowa
 samodzielność wykonania,
 pomysłowość i oryginalność formy,
 staranność wykonania,
 ogólne wrażenie artystyczne.
11. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu
Prosimy o zwrócenie uwag, aby prace wykonywane były przez dzieci samodzielnie,
a życzenia pisane przez dzieci odręcznie. Nie będą oceniane prace wykorzystujące
gotowe elementy.
Ogłoszenie wyników nastąpi 18 grudnia (po godz. 18.00). Wyniki konkursu
opublikowane zostaną na stronie MDK nr 1 i FB

W bieżącym roku szkolnym ze względu na panującą epidemię wystawa prac
konkursowych zostanie zorganizowana w formie on line (link do wystawy zostanie

umieszony na stronie MDK nr 1 wraz z ogłoszeniem wyników) . Nagrody dla zwycięzców
zostaną przekazane na adres szkoły w terminie 21 – 22 grudzień 2020r.

Wraz z przesłaniem prac akceptują Państwo regulamin konkursu

oraz

wyrażają

zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji
konkursu.
W razie pytań prosimy kontakt mailowy pod adresem: kartkamdk1@op.pl

Prace

należy

opisać

według

załączonego

wzoru

metryczki.

(proszę

wypisać

DRUKOWANYMI LITARAMI)

Imię i nazwisko dziecka:.......................................................................
Klasa:.........................................................................................................
Nauczyciel :.............................................................................................
Szkoła:......................................................................................................
Adres szkoły:..........................................................................................

Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych - dla rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletnich
wychowanków
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 z siedzibą
w Bytomiu ul. Powstańców
Warszawskich 12, reprezentowanym przez Dyrektora
mgr Ireneusza Herisza, tel. 32/281 25 08, mail:
mdk@mdk.bytom.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - IOD Mariusz Fiszer, Urząd Miejski Bytom ul. Smolenia 35 41-902 email: iod_edu@um.bytom.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
a) na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b o których mowa
w art. 9 ust. 1 RODO w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora takich jak realizacja zadań
oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie wychowankom bezpieczeństwa oraz wypełnienie
obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i
opiekuńczej na podstawie przepisów w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych, rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw w szczególności Rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,
b) na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu przetwarzania innych danych; wizerunek, udział w konkursach,
zawodach organizowanych przez młodzieżowy dom kultury, w tym do kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym
4. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów
prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych
umów przez Administratora;
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczęszczania na zajęcia w placówce i w celach archiwalnych zgodnie z
Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia
danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do
wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych
osobowych
z
dnia
27
kwietnia
2016
r.
(UE 2016/679);
7. Przysługuje
prawo
możliwości
cofnięcia
w
dowolnym
momencie
zgody
na
przetwarzanie
danych osobowych nią objętych;
8. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
9. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono
obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykreślenie wychowanka z ewidencji wychowanków
Młodzieżowego Domu Kultury.
W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

