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MIĘDZYSZKOLNY KONKURS 

informatyczno – wychowawczo - profilaktyczny  

NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ 

 „OD POZYTYWNYCH EMOCJI DO POZYTYWNYCH RELACJI” 

 

REGULAMIN 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mariana Batki w Łodzi, 

92-306  Łódź, ul. Jurczyńskiego 1/3. 

II. ADRESAT KONKURSU 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas V, VI, VII, VIII łódzkich szkół podstawowych. 

III. CELE KONKURSU   

1. Wspomaganie dzieci, młodzieży i rodziców po pandemii w zakresie zdrowia 

psychicznego. 

2. Zwiększanie świadomości uczniów na temat zdrowia psychicznego. 

3. Kształtowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 

4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, inwencji i wyobraźni twórczej. 

5. Rozwijanie kompetencji informatycznych. 

6. Stworzenie materiału edukacyjnego na zajęcia profilaktyczno-wychowawcze.  

IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ 

1. Przedmiotem oceny konkursowej jest prezentacja mulimedialna wykonana  

w programie Power Point. 

2. Praca powinna składać się co najmniej z 10 slajdów. 

3. Prezentację należy zapisać na  płycie CD lub pendrive. 

4. Każdy uczestnik składa tylko jedną pracę. 

5. Autor podpisuje się na ostatnim slajdzie (imię i nazwisko, szkoła, klasa). 

Komisja oceniać będzie walory merytoryczne i artystyczne prezentacji multimedialnej 

dotyczącej wiodącego tematu „Od pozytywnych emocji do pozytywnych relacji” – 

do czego przydają się pozytywne emocje i uczucia, dlaczego ważne jest, by dbać  

o własne dobre samopoczucie psychiczne, jak utrzymywać pozytywne emocje, jak je 

wyrażać, jakie emocje (i okazywane poprzez nie zachowania, postawa, gesty, słowa itp.) 

pomagają w nawiązywaniu relacji, dlaczego warto dbać o serdeczne kontakty społeczne, 

jak dbać o przyjaźnie, jak się komunikować, aby być zrozumianym. 
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V. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Autorem prezentacji może być jeden uczeń (praca indywidualna). 

2. Szkoła może zgłosić maksymalnie 4 prace konkursowe. 

3. Szkoła może zamieścić na jednej płycie CD lub pendrive kilka prac konkursowych. 

4. Wyłonienie laureatów przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora  

Szkoły Podstawowej nr 12. 

5. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: kl. V i VI oraz kl. VII i VIII. 

6. Komisja oceniać będzie walory prezentacji według następujących kryteriów: 

a. Treść prezentacji – pozytywne emocje, pozytywne relacje, co pomaga  

(nie co utrudnia) w nawiązywaniu i utrzymywaniu dobrych relacji i więzi 

społecznych. 

b. Zgodność z tematem. 

c. Dobór, układ oraz poprawność merytoryczna przygotowanego materiału. 

d. Bogactwo zastosowanych form wyrazu (obrazy, tekst, animacje, grafika). 

e. Ogólny wyraz artystyczny prezentacji. 

f. Poprawność ortograficzna, stylistyczna i gramatyczna, oraz graficzna tekstu. 

g. Podanie źródeł pochodzenia wykorzystanych materiałów, respektowanie praw 

autorskich.  

 

VI. TERMINARZ KONKURSU 

1.  Informację o przystąpieniu szkoły do konkursu przyjmujemy do dnia 18.10.2021r. 

      drogą mailową na adres: n.muszynska@sp12.elodz.edu.pl 

2.  Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 10.11. 2021r.  do sekretariatu Szkoły 

      Podstawowej nr 12 lub drogą pocztową na adres siedziby szkoły:  

      92-306  Łódź, ul. Jurczyńskiego 1/3. 

3. Informacja o wynikach konkursu, uroczystości podsumowania i wręczenia nagród 

ukaże się w dniu 22 listopada 2021r. na stronie internetowej organizatora konkursu. 

VII. NAGRODY 

1. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody. Nauczyciele prowadzący 

otrzymają podziękowania. 

VIII. UWAGI KOŃCOWE 

1. Z chwilą złożenia prac uczestnicy konkursu przenoszą na Szkołę Podstawową nr 12 

 w Łodzi nieodpłatnie, bezterminowo, bez ograniczeń co do terytorium wszelkie 

autorskie prawa majątkowe do prac, stanowiących przedmiot konkursu, 

 na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 

1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 Nr 90, poz. 631,  

z późn. zm.). 

2. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne. 

 

3. Patronat honorowy konkursu: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Łodzi, 

Fundacja „Słonie na Balkonie”. 

mailto:n.muszynska@sp12.elodz.edu.pl
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IX. KLAUZULA INFORMACYJNA  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 12 

z siedzibą przy ul. Jurczyńskiego 1/3 w Łodzi. 

2. Dane osobowe uczniów przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia 

konkursu. 

 

X. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia. 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich. 

Załącznik nr 3  -Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

i potwierdzenie zapoznania się z regulaminem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Załącznik Nr 1 do regulaminu konkursu 
„Od pozytywnych emocji do pozytywnych relacji” 

 
 
.............................................             ................................               

(pieczęć Szkoły)                           (data) 

    
KARTA ZGŁOSZENIA  UCZNIÓW DO KONKURSU ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR   ..…….. 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA 

AUTORA PRACY 
KLASA NAZWA/TYTUŁ PRACY 

IMIĘ I NAZWISKO 

NAUCZYCIELA 

PROWADZĄCEGO/ 

OPIEKUNA 

PODPIS 

NAUCZYCIELA 

PROWADZĄCEGO/

OPIEKUNA 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

ADRES SZKOŁY: ............................................................................................................................ 

Telefon kontaktowy do nauczyciela prowadzącego/opiekuna 

  ................................................................................................. 

 

 

 

 

AKCEPTACJA DYREKTORA SZKOŁY: 

                                                                                  ...................................................................... 

                                                                                          (podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły 
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Załącznik Nr 2 do regulaminu konkursu 

„Od pozytywnych emocji do pozytywnych relacji” 
 

Szkoła Podstawowa nr 12 
im.  Mariana Batki w Łodzi 
ul. Jurczyńskiego 1/3 
92-306 Łódź 
 

OŚWIADCZENIE O NIEODPŁATNYM PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH  
NA ORGANIZATORA KONKURSU 

 
 

 
IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO/OPIEKUNA PRAWNEGO: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Ja wyżej podpisany/a jako przedstawiciel ustawowy dziecka/opiekun prawny dziecka: 
……………….……………………………………………….., uczącego się w ………………………………………………………, 
będącego autorem pracy do konkursu „Od pozytywnych emocji do pozytywnych relacji” 
organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 12 im. Mariana  Batki w Łodzi  oświadczam,  
iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu w zakresie 
wskazanym w niniejszym oświadczeniu. 
 
Jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny autora przenoszę nieodpłatnie na Organizatora 
autorskie prawa majątkowe do utworu. 
 
Autorskie prawa majątkowe do utworu przechodzą na Organizatora w momencie podpisania 
niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie 
wykorzystania i rozporządzania utworu, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z 
opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat. 
Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji: 
 
a) publiczne prezentowanie, wyświetlanie, odtwarzanie; 
b) reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych; 
c) wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocji. 
 
Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu zezwalam Organizatorowi 
na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym powyżej. 
 
Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu oświadczam, że utwór jest 
mojego autorstwa /mojego dziecka i że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem 
majątkowych praw autorskich nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich. 
 
 

…………………………………………………………… 

(data i czytelny  podpis - przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny) 
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Załącznik Nr 3 do regulaminu konkursu 
„Od pozytywnych emocji do pozytywnych relacji” 

 

Szkoła Podstawowa nr 12 
im.  Mariana Batki w Łodzi 
ul. Jurczyńskiego 1/3 
92-306 Łódź 
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

ORAZ POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU 

 

Ja niżej podpisany ………………………………….…………………………………………………………………………………………….…,  

rodzic/opiekun prawny ……………………………………………………………………….……………………………………………….…,   
                                                                                       imię i nazwisko uczestnika konkursu 

ur. ……….…………………..….… w …………………………………………………………………….., ucznia klasy ……………….…….. 

Szkoły ………………………………………………………………………………………………… w ………………………….…………………., 

oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Międzyszkolnym konkursie na prezentację 

multimedialną „Od pozytywnych emocji do pozytywnych relacji” oraz związane z tym przetwarzanie jego 

danych osobowych, podanych powyżej, w celu dokumentacji konkursu. Informuję, że zapoznałem(-am) 

się z regulaminem konkursu i w całości akceptuję jego postanowienia. Zapoznałem(-am) się także 

z klauzulą informacyjną przedstawioną poniżej. 

Jednocześnie:      wyrażam zgodę,     nie wyrażam zgody     (właściwe podkreślić) 

 

na publikację wizerunku mojego dziecka, w postaci zdjęcia, imienia i nazwiska, klasy oraz szkoły, do której 

uczęszcza, na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 12 w Łodzi, w periodykach okolicznościowych 

i gazetkach szkolnych. 

Udzielone zgody można wycofać w dowolnym czasie, poprzez wysłanie odpowiedniej informacji o chęci 

wycofania zgody, na adres: kontakt@pm12.elodz.edu.pl. W treści wiadomości należy podać imię 

i nazwisko dziecka, szkołę, nazwę konkursu i rok jego przeprowadzenia. 

…………………………………..   …………………………………………… 
                             (data)                            czytelny podpis rodzica/opiekuna 

  

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych  w związku z udzieleniem zgody 
Administrator danych osobowych  
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 12 z siedzibą w Łodzi przy 
ul. Jurczyńskiego 1/3, 92-306 Łódź (dalej zwana Szkołą).  
Można się z nami kontaktować poprzez: tel.: 42 672-94-27, e-mail: kontakt@pm12.elodz.edu.pl. 

Inspektor ochrony danych 
W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, poprzez adres 
e-mail:  iod@sp12.elodz.edu.pl. 

Cele i podstawy przetwarzania 
Dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
Udzielenie zgody jest dobrowolne, jej nieudzielenie nie będzie za sobą pociągało żadnych negatywnych 
skutków.  

Odbiorcy danych osobowych 
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W przypadku wyrażenia zgody, dane osobowe Państwa dziecka, w postaci zdjęć, imienia i nazwiska, szkoły 
oraz klasy będą upublicznione. Odbiorcami będą użytkownicy Internetu oraz osoby przeglądające zdjęcia 
znajdujące się w periodykach okolicznościowych i gazetkach szkolnych. 

Okres przetwarzania danych 
Będziemy przetwarzać podane wyżej dane osobowe w dokumentacji konkursowej przez okres 5 lat, 
wizerunek Państwa dziecka przez 3 lata na stronie internetowej szkoły, natomiast zdjęcia utrwalone na 
papierze – do czasu wycofania zgody. 

Prawa osób, których dane dotyczą 
Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Ponadto przysługuje Państwu prawo do: 
a)  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b)  sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; 
d)  wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 
193 Warszawa) 

Informacja na temat profilowania 
Nie będziemy przetwarzać podanych danych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 

 

 
 

 

 

 

 


