P E D A G OG IC ZN A B IB L I OT E K A W OJ EW ÓD Z K A W S ŁU P S K U
FILIA NR 2 W CZŁUCHOWIE
Os. Wazów 1, 77-300 Człuchów, Tel.: 59 83-42-491
E-mail: filia.czluchow@pbw.slupsk.pl www.pbw.slupsk.pl/czluchow

„Roztropnie ze smartfonem” – powiatowy konkurs na projekt ulotki profilaktycznej
nt. roztropnego korzystania z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz zagrożeń wynikających z nadmiernego
korzystania z telefonów komórkowych i mediów społecznościowych, adresowany do uczniów klas IV –VIII
szkół podstawowych Człuchowa i powiatu człuchowskiego.
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu projektu ulotki profilaktycznej w dowolnej technice plastyczne o
formacie A-3 (jednostronnie) nt. uzależnienia fonoholizmem oraz zdrowej równowagi między życiem
cyfrowym a realnym.
Regulamin konkursu
I.

Organizator konkursu:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Filia nr 2 w Człuchowie oraz Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Człuchowie
II.
Cele konkursu:
 kształtowanie nawyku roztropnego korzystania z narzędzi i zasobów
cyfrowych oraz metod
kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne zgodnie z podstawowymi
kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022
 kształtowanie postaw odpowiedzialnego korzystania z technologii cyfrowych
 propagowanie zdrowej równowagi między życiem cyfrowym a realnym
 promocja zdrowego stylu życia
 kształtowanie świadomych wzorców konsumpcyjnych, uświadomienie skutków nadmiernego
korzystania z telefonu i Internetu dla zdrowia i rozwoju
 przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym
 rozwijanie kompetencji artystycznych poprzez działanie twórcze
 wsparcie nauczycieli w aktywizacji twórczej uczniów







III.
Zasady i warunki uczestnictwa:
konkurs kierowany jest do uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych Człuchowa i powiatu
człuchowskiego
zadanie konkursowe polega wykonaniu projektu ulotki profilaktycznej w dowolnej technice
plastyczne o formacie A-3 (jednostronnie) nt. uzależnienia fonoholizmem oraz zdrowej równowagi
między życiem cyfrowym a realnym.
każdy uczestnik konkursu przygotowuje jeden projekt ulotki niereprezentowany w innych
konkursach
samodzielnie wykonany projekt powinien zawierać elementy związane z tematyką fonoholizmu
i zagrożeniami wynikającymi z nadmiernego korzystania z telefonów komórkowych i mediów
społecznościowych
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uczestnik konkursu akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że posiada pełnię praw
autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr
osobistych, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych
przesłanie projektu przez uczestnika niepełnoletniego oznacza, że opiekun uczestnika Konkursu:
a. wyraża zgodę na udział uczestnika w Konkursie
b. zaakceptował wszystkie warunki określone w regulaminie Konkursu
c. zgodził się na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia
konkursu oraz udostępnienie informacji o wynikach konkursu i przyznaniu nagród na stronie
internetowej i FB Organizatora
d. posiada wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów,
w jakim zostały zebrane
projekt ulotki należy dostarczyć na adres PBW Filii nr 2 w Człuchowie os. Wazów 1, 77- 300, do
dnia 22 listopada 2021 r. Na odwrocie projektu ulotki należy podać imię i nazwisko, dane szkoły
oraz telefon kontaktowy ucznia lub rodzica/ opiekuna, w przypadku uczestników niepełnoletnich.
konkursowe prace nie będą zwracane autorom i mogą być wykorzystane i udostępnione jako
materiały profilaktyczne przez współorganizatora Konkursu Miejską Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

IV.
Wyniki konkursu i nagrody:
organizator powoła Komisję, która oceni otrzymane prace
prace będą oceniane pod względem:
zgodności treści z hasłem przewodnim konkursu
poprawności merytorycznej zamieszczonych w projekcie ulotki
poprawności ortograficznej, stylistycznej, językowej i edycyjnej
estetyki wykonania projektu ulotki
czytelności treści
innowacyjności, kreatywności i wartości perswazyjnej przekazu
adekwatności zastosowanych technik plastycznych i efektów do przedstawianych treści
ogłoszenie listy zwycięzców - tylko na stronie internetowej biblioteki www.pbw.slupsk.pl/czluchow
oraz profilu biblioteki www.facebook.com/pedagogicznaczluchow/
termin uroczystości podsumowania Konkursu dla uczniów wyróżnionych i nauczycieli zostanie
podany razem z komunikatem o wynikach Konkursu
Rodzaj nagrody
nagrody rzeczowe oraz możliwość prezentacji nagrodzonych prac w celach edukacyjnych
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy
V.




Informacje końcowe:

organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego publikowania i promowania zgłoszonych prac
konkursowych, zamieszczenia imienia i nazwiska autora pracy oraz danych szkoły
udział w konkursie jest bezpłatny
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organizator nie pokrywa kosztów związanych z odbiorem nagród, takich jak koszt przyjazdu do
siedziby Biblioteki Pedagogicznej w Człuchowie,
organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów
konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu
jury zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu
udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu
Regulamin konkursu: „Roztropnie ze smartfonem” dostępny jest w siedzibie Biblioteki
Pedagogicznej w Człuchowie oraz na stronie internetowej: www.pbw.slupsk.pl/czluchow
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela – Hanna Borzyszkowska – kierownik filii PBW –
tel. 59 83 42 491

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
1. Dane osobowe zbierane od uczestników i zwycięzców Konkursów będą przetwarzane przez Organizatora:
Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Słupsku, Filia w Człuchowie: 77 – 300 Człuchów, os. Wazów 1,
2. W celu skontaktowania się z Organizatorem można zadzwonić pod numer tel. 59 83 42 491 lub napisać na adres email: filia.czluchow@pbw.slupsk.pl; dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iodo@pbw.slupsk.pl
3. Dane osobowe uczestników i zwycięzców Konkursów będą przetwarzane w celu:
1) organizacji, przeprowadzenia Konkursu, informowania o Konkursie oraz jego promowania i promocji
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. tj. zgodnie z udzieloną zgodą,
2) publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronach internetowych oraz profilach
w mediach społecznościowych prowadzonych przez PBW w Słupsku, Filia Człuchów - www.pbw.slupsk.pl
i materiałach informacyjnych
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie
5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa
6. Dane przechowywane będą przez miesiąc od dnia zakończenia konkursu
7. Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do dostępu do swoich danych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8. W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu

