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Załącznik nr 3

Drodzy Uczniowie!
Być może spotkaliście się z określeniem, że jeden obraz może zastąpić 1000 słów?
Chcąc opowiedzieć o ochronie danych osobowych i bezpieczeństwie w internecie 1000 słów można bardzo szybko wykorzystać.
Dlatego proponujemy Ci prostsze zadanie – stwórz logo, które zachęci do ochrony swoich danych osobowych i dbania o wizerunek w internecie.
Twoje logo może informować o udziale naszej szkoły w Programie „Twoje dane – twoja sprawa”,
promować Dzień Ochrony Danych Osobowych, który przypada 28 stycznia lub zwracać uwagę na bezpieczne korzystanie z internetu.
Mówi się, że nie ma logo idealnego, ale wierzymy, że uda Ci się stworzyć to proste, rozpoznawalne i ponadczasowe…
Jeżeli jesteś kreatywny i masz głowę pełną pomysłów, z pewnością weźmiesz udział w konkursie.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Logo – ważna sprawa”
Konkurs organizowany jest w ramach realizacji szkolnego projektu
Udany Oficjalny Debiut Oryginalny
Projekt jest częścią składową realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 360
Ogólnopolskiego programu edukacyjnego UODO
„Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa
edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”

I. Postanowienia ogólne:
Hasło konkursu:
Adresaci:

„Logo – ważna sprawa”
Uczniowie klas IV-VII Szkoły Podstawowej nr 360 w Warszawie

III. Cel Konkursu:
Głównym celem konkursu jest przygotowanie logo z wykorzystaniem dowolnej techniki. Logo
ma promować potrzebę ochrony danych osobowych, ochrony wizerunku i bezpiecznego
korzystania z internetu. Praca może wykorzystywać elementy wykorzystane w logo Programu
„Twoje dane – twoja sprawa”, promować Dzień Ochrony Danych Osobowych (28 stycznia) itp.
Cele szczegółowe:
1. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za udostępnianie swoich danych oraz wizerunku,
2. uświadomienie ważności problemu i dotarcie do rzetelnej informacji na temat ochrony swojej
prywatności,
3. zwiększenie świadomości jak walczyć o prywatność, bronić swoich praw wynikających
z przepisów prawa,
4. rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży,
5. umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego talentu plastycznego,
6. kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej,
7. rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów
szkół podstawowych.
IV. Uczestnicy konkursu:
Uczniowie klas IV – VII Szkoły Podstawowej nr 360
V. Przebieg Konkursu:
1. Zadania dla uczestników konkursu:
 Zadaniem konkursowym jest wykonanie logo.
 Uczestnik może zgłosić wiele prac, ale tylko jedna może zostać nagrodzona.
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 Prace konkursowe powinny zostać wykonane na sztywnym papierze 210 x 210 mm.
 Uczestnik może się posłużyć dowolną techniką wykonania, namalowania lub narysowania
pracy (np. akwarele, pastele, kredki, mazaki, wyklejenie – szczegóły ustala nauczyciel
plastyki).

VI. Termin i miejsce składania prac
Pracę należy zgłaszać do nauczyciela plastyki w terminie do 15 marca 2019 r.
VII. Kryteria oceny i tryb wyboru zwycięzcy
1. Przy ocenie prac konkursowych szczególna uwaga zostanie zwrócona na:
 oryginalność,
 estetykę,
 staranność.
2. Prace plastyczne zostaną ocenione przez Komisję Konkursową.
3. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 21 marca 2019 r. podczas
uroczystego podsumowania projektu: Udany Oficjalny Debiut Oryginalny. Wyniki zostaną
również opublikowane na stronie internetowej szkoły.
4. Decyzja Komisji Konkursowej będzie ostateczna i nieodwołalna.
5. Dla uczestników przewidziane są drobne upominki oraz dyplomy.
6. Dodatkową nagrodę stanowi publikacja zwycięskich prac w książce wydanej z tej okazji.
Zgłaszając pracę na Konkurs, autor wyraża zgodę na publikację pracy w książce oraz na stronie
internetowej szkoły bez prawa do wynagrodzenia. Przewidujemy publikację najlepszych prac
z każdej klasy oraz nagrodzonych pierwszą, drugą i trzecią nagrodą.
Publikacja uzależniona jest od pozyskania środków na ten cel.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Przesłanie pracy przez uczestnika konkursu oznacza, że nie naruszył on praw autorskich innych
osób.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w niniejszym Regulaminie,
jeżeli będą tego wymagały okoliczności niezależne od niego.

Osoby odpowiedzialne za przebieg konkursu:
1. Koordynator programu „Twoje dane – twoja sprawa” - Anna Lewandowska,
2. Nauczyciel plastyki - Elżbieta Kamińska,
3. Wychowawcy klas.
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