REGULAMIN KONKURSU

-Projekt-

Informacje podstawowe

na przygotowaniu pracy konkursowej,

tematyka

-Projektz lekturami szkolnymi. Konkurs
ponadpodstawowych.

Uczestnicy - uczniowie z klas 1nauczyciela

Natomiast uczestnicy - uczniowie klas 4-8 i

ponadpodstawowych

adki lektury szkolnej w formie grafiki (np. GIFu) , lub grafiki (w formie mema)

iecznym zakwalifikowania pracy do

Na prace konkursowe czekamy do 15 stycznia 2020 roku, a autorzy najcieka
nagrodzeni.
1. Organizator konkursu:
1)

01-045

010464542, NIP: 521-04-17-157(dalej: NASKSieci Edukacyjnej (dalej: OSE).
2)
Wydarzenia.
2. Uczestnicy konkursu:

1)
nauczyciela.
2)

uczestnicy, aby

w konkursie,

wraz z dostarczeniem pracy

rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie danych osobowych,
Regulaminu.
3)
noletni, w tym nauczyciel
Regulaminu
3. Wymagania formalne dla pracy konkursowej:
1)
konkursyose@nask.pl.
2)

-

-

ponadpodstawowych:
a) format pliku JPG;
b) rozmiar pliku - max 10 MB;
3)

lonym w Informacjach
podstawowych niniejszego Regulaminu.

4)
konkursu.
4. Autorski charakter prac:
1)

z ucze
W

do konkursu

przy czym

przypadku praca konkursowa powinna
-

pracy grupy
uczestnika

konkursu.
2)
3)

pracy jest

iadczeniem,
-

postanowienia.
jest jedynym autorem pracy,

zgody.
4)
z punktem 3

w tym co do autorskiego charakteru. W przypadku

dostarczenie stosownych informacji lub

ci

5)
wykorz
przyczyn:
a)
(plagiat),
b) wykrycia w pracy

uznawanych za
dobre obyczaje,
cych ich uczucia, w tym religijne, itp.,

c)
d)

w dobre
4,

konkursu.

6)

5.
1)

prac:
15 stycznia 2020 roku
za
rednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: konkursyose@nask.pl (decyduje data
i godzina CET otrzymania przez
zniszczenia ich.

2)

6. Harmonogram konkursu:
a)
b)
c)
7.
1)
2)

15 stycznia 2020 r.

konkursowych

konkursu:
Wydarzenia.
-

a)
tematu,
b)
pracy,
c) zaawansowanie w wykorzystywaniu
graficznych oraz
zastosowanych technik;
d)
artystyczne.
3)
przyznanych
20
indywidualnych i 5 grupowych
zestawienia:
a)
podstawowej;
b)
d indywidualnych dla nauczycieli
poprzednim;

c) 5
indywidualnych w grupie wiekowej
d) 5
indywidualnych w grupie wiekowej
e) 5
indywidualnych w grupie wiekowej
ponadpodstawowych.

klasy od 4 do 6
klasy od 7 do 8

podstawowej;
podstawowej;
ze

4)
5)
podpisanego

o przekazaniu autorskich praw

do pracy konkursowej.

7) Laureaci

ci przyznanej nagrody. Dokonanie takiego przeniesienia
siedziby NASK
PIB: ul. Kolska 12, 01-

poprzez

do
wiadczenia o

niniejszego Regulaminu. Przekazanie NASKwww.ose.gov.pl
Wydarzenia (decyduje data stempla pocztowego), warunkuje otrzymanie nagrody.
8)
dzonemu laureatowi konkursu w wypadku nieprzekazania
NASKhttps://ose.gov.pl/
Wydarzenia. Decyduje data stempla pocztowego.
9)
innemu laureatowi,
w konkursie. Zapisy
4-8
stosuje
odpowiednio.

8. Prawa autorskie
1)

zgody.

2)
odpowiednio o

co do jej utrwalania i zwielokrotniania

w tym

ania w
www.ose.gov.pl
EduOSE oraz innych stronach internetowych administrowanych przez NASK-PIB, profilach
-PIB oraz prezentacjach pokonkursowych

wynagrodzenie.

3)

organizatora.

9. Przetwarzanie danych osobowych

Komputerowa
Kolskiej
12;
kontakt
do
inspektorochronydanych@nask.pl ;

Inspektora

1) NASK-

Ochrony

Danych

w

NASK-PIB

:

:

a)

klas I-III

(uczestnicy

podstawowych), a w odniesieniu do

noletnich

przekazanej organizatorowi przez uczestnika lub nauczyciela (w doniesieniu
ach organizacyjnych i ewentualnych zmianach
Konkursu;

b)

Konkursu dodatkowo w zakresie: adres pocztowy do

laureata);

o przeniesieniu praw autorskich w

nagrody konkursowej
z

z Konkursem prowadzi do

rodzonych prac konkursowych;
2)

-PIB podmiotom
-

opublikowane na stronie https://ose.gov.pl/;
3)

i

do dnia 30 kwietnia
i praw pokrewnych;
4)
danych;
5)

uje prawo do
prawem

konkursyose@nask.pl ;
6)
ucze
niekompletnych;
7)
Osobowych;
8) Dane osobowe

Konkursu nie

przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani
zautomatyzowany.

10. Postanowienia
1)
w tym do rezygnacji z
prac.
2)

dobrowolne.

3)
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2016 r., p

zm.).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

-Projekt(NASK(NASK-

ych do pracy konkursowej.

Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;
- NASK-

:

a)

-

organizacyjnych i ewentualnych zmianach w programie Konkursu;
b)

Konkursu w zakresie :
klas I-III) oraz adres pocztowy do

nazwisko, adres e-mail,
podpis (z
nagrody konkursowej w przypadku wygranej; dane

ewentualnych zmianach
www.ose.gov.pl
laureata);
-

-

-PIB
u i procesu

raportowania i

nie

do dnia 30 kwietnia 2020 roku; dane
-

pokrewnych;

-

du do moich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania,
danych;

- podanie danych osobowych jest dobrowolne;

mi prawo do wycofania udzielonej zgody w

adres : konkursyose@nask.pl ;
- wycofanie udzielonej zgody przed

Konkursu

niedopuszczeniem mnie
e niepodania przeze mnie
niekompletnych;

- moje dane osobowe nie

Osobowych;
przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podobnego
zautomatyzowany.

Data i czytelny podpis Ucznia *

-III

Zgoda rodzica/innego przedstawiciela ustawowego Ucznia

Niniejszym
Ucznia zgadzam
konkursie pod

jestem

przedstawicielem ustawowym osoby

na opisane przetwarzanie jego danych osobowych w
w
czy
w smartfonie?

z
-Projekt-

Ucznia w
(dalej:
t
Badawczy (NASK-PIB) z
w Warszawie przy ul. Kolskiej 12, a w wypadku przyznania nagrody
zku z jej przekazaniem przez organizatora Konkursu (NASK-PIB) oraz przeniesieniem na
konkursowej.

przeze mnie

przedstawiciela ustawowego

Data i czytelny podpis

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

-Projekt(NASKez organizatora oraz przeniesieniem na organizatora Konkursu
(NASK-

ut Badawczy (NASKInspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;
- NASK-

:

a)

w klas I-

b)

uczestnika

Konkursu w zakresie :
klas I-III) oraz adres pocztowy do

nazwisko, adres e-mail,
podpis (z
nagrody konkursowej w przypadku wygranej; dane

kursowej oraz w celu
www.ose.gov.pl
-

ob

-PIB

- ww. dan
30 kwietnia 2020
pokrewnych;
danych;
- podanie danych osobowych jest dobrowolne;

adres : konkursyose@nask.pl ;

mi prawo do wycofania udzielonej zgody w
rego dokonano na

- wycofanie udzielonej zgody przed
danych wymaganych l
- moje dane osobowe nie

Data i czytelny podpis

Konkursu

niedopuszczeniem mnie
niekompletnych;
Osobowych;

przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podobnego
zautomatyzowany.

-

-Projekt-

1.

w dniu: ............................... z adresu e-mail:
-Projekt-

konkursu) i nie narus

2.

l. Kolska 12, 01-045 Warszawa,
521-04-17157 (dalej: NASK-PIB),
tkowych praw autorskich do
w dniu:
adresu e-mail ................................... w konkursie pracy (zwanej dalej utworem)
eksploatacji:

(a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania
dowolnej liczbie egzemplarzy;
(b) w zakresie rozpowszechniania

rozpowszechniania w dowolnej liczbie egzemplarzy, w

czasowych, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, w
multimedialnych;
(c)
egzemplarzy;
(d)
w

przez publiczne wykonanie,

publiczne
utworu w taki
aby
czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet;
(e)
(f)

rozpowszechniania
wystawianie, nadawanie, reemitowanie,

do niego

utworu;
utworami;

w miejscu i w

(g)
promocji i reklamy, tak przez NASK-

(h) zamieszczania utworu w katalogach i informatorach;
(i)
wydawniczej.
3)

-

punkcie
4)

za przedmiotowe przeniesienie praw autorskich nie
konkursu.

5)

Podpisy uczestnika konkursu

-

-Projekt-

w

imieniu

mojego

dziecka/dziecka

jestem

opiekunem

1.
p

prawnym:

Projekt i nazwisko uczestnika konkursu) i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw

2.
Kolska 12, 01-

m.st.
00012938,

REGON: 010464542, NIP: 521-04-17-

(a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania
dowolnej liczbie egzemplarzy;
(b) w zakresie rozpowszechniania

rozpowszechniania w dowolnej liczbie egzemplarzy, w

czasowych, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, w
multimedialnych;
(c) w za
egzemplarzy;
(d)
w szcz

przez publiczne wykonanie,

rozpowszechniania
wystawianie, nadawanie, reemitowanie,
by trzecie, a

czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet;
(e) w zakresie korzystania z praw pokrewnych do utworu wprowadzania zmian i poprawek do utworu
utworu,
(f) synchronizacji z innymi utworami,
(g)

w w zakresie promocji

(h) zamieszczania utworu w katalogach i informatorach,
(i)

elu
wydawniczej.

3)

walania na

.
4)
dodatkowe wynagrodzenie, wynagrodzenie za przedmiotowe przeniesienie praw autorskich
konkursu.
5)
niniejszego.

su

