
REGULAMIN xV KoNKURSU,,ARANżncll srotów sożoNnnoDzENloWYcH"

EDYCJA ONLINE

!. CELE KoNKURSU

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań zawodowych, estetycznych oraz ksztattowanie kreatYwnoŚci, Poczucia

piękna, kultywowanie tradycji świątecznych, integracja uczestników, a takŻe przyswajanie zasad zdrowej rywalizacji,

!l. oRGANlzAToR

1. organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. S, Zeromskiego

w Świdwinie ul. Szczecińska 88.

2. organizacją konkursu zajmują się nauczyciele praktycznej nauki zawodu z Pionu ŻYwienia oraz nauczYciele

bibliotekarze. Koordynatorem konkursu jest Pani Lidia Zychowicz.

3. W roku 2021 konkurs odbywać się będzie hybrydowo. Finał konkursu odbędzie się dnia 03 grudnia 2O2L r-

o godz. 9:00 w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego W Świdwinie.

!ll. PATRoNAT

Konkurs realizowany pod patronatem starosĘ powiatu świdwińskiego Pana Mirosława Majki.

lV. WARUNK! UCZESTNICTWA l PRZEBIEG KONKURSU:

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego

w Świdwinie orazzaproszonych szkół i przedszkoli.

2. Konkurs dla UCZN\^W zEsPoŁll szKoŁ RoLNIczYcH 1ENTRUM KsZrAŁcENIA zAWoDoWEGo W ŚWIDW\N\E

odbędzie się w formie stacjonarnej w dwóch kategoriach:

x ozdoba/dekoracja świąteczna - stacjonarnie (ozdobę należy dostarczyć do biblioteki szkolnej zsR ckz świdwin -

budynek lnternatu, do dnia o2,L2,2ożL r,|

* aranżacja stołu bożonarodzeniowego - stacjonarnie (dekoracji stołu można dokonać dzień wcześniej

tj. 02 grudnia 2o27r, w godz. 16:00 - 20:00 lub w dniu konkursu od godziny 7:30 do godz. 8:45); w konkursie mogą

wziąć udział zespoły 3 osobowe.

Uczestnicy występują w strojach zgodnie z tradycją Bożego Narodzenia (na galowo)

Uczestnicy przygotowują samodzielnie dekorację stołu. Przynoszą niezbędne materiały, ozdobY i zastawę stołową.

Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej (dostępne w bibliotece szkolnej lub

u organizatorów - załącznik nr 3 i nr 4 niniejszego regulaminu) i dostarczenie jej do dnia 0ż,I2,żO2L r- do

biblioteki szkolnej (lnternat)

szKoŁY PoDsTAWoWE mogą wziąć udział w konkursie w formie mieszanejw następujących kategoriach:

* ozdoba/dekoracja świąteczna - stacjonarnie (ozdobę należy dostarczyć do biblioteki szkolnej zsR ckz Świdwin -

budynek lnternatu, do dnia O2.I2,2O27 r,)

* aranżacja stołu bożonarodzeniowego - on-line

W domu samodzielnie należy wykonać aranżację stołu bożonarodzeniowego, stół sfotografowaĆ a nastęPnie na

stole należy umieścić kartkę z imieniem i nazwiskiem autora i ponownie sfotografowaĆ (zdjęcie to ułatwi

organizatorom idenĘfikację autorów prac). Na zdjęciach nie mogą znajdowaĆ się Żadne osobY.

obydwa zdjęcia należy przesłać do organizatora w formie elektronicznej na adres konkursy@zsrckP.com

do dnia 30.t1-.2O21r do godz.23:59

Zdjęcia muszą być w formacie JpG i rozmiarze nie przekraczającym 3,5 MB, podpisane (nazwane) nazwiskiem

uczestnika i cyfrą (np. kowalski1, kowalski2),



obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach polegającYch na globalnYch-zmianach

- rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaŻ, są

niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.

przesłać należy także wypełnioną kartę zgloszeniowąoraz podpisane oŚwiadczenia (dostępne w załączniku nr 1

niniejszego regulaminu - wydrukuj, wypełnij, podpisz odręcznie, sfotografuj i przeŚlij razem ze zdjęciami na adres

konkursy@zsrckp.com ). W przypadku uczestników, którzy nie ukończyli 13 roku ŻYcia zgłoszenia moŻe dokonaĆ

tylko i wyłącznie rodzic lub opiekun prawny. Każdy uczestnik może wziąĆ udział w jednej lub dwóch kategoriach

konkursowych. W każdej z kategorii uczestnik może zgłosić jedną pracę.

pRzEDszKoLA mogąwziąć udział w rywalizacji w formie mieszanej w następujących kategoriach:

* ozdoba/dekoracja świąteczna - stacjonarnie (ozdobę należy dostarczyć do biblioteki szkolnej ZSR CKZ Świdwin -

budynek lnternatu, do dnia O2,L2.2O27 r,|

* najpiękniejsze wykonanie kolędy - on-line

Grupy przedszkolne biorące udział w konkursie na najpiękniejsze wykonanie kolędy dostarczają nagranie swojego

wykonania do biblioteki szkolnej ZSR CKZ Świdwin - budynek lnternatu, do dnia Oż.L2.2O2L r,

Film nie może być dłuższy niż 2 minuty (120 sekund),

Dostarczyć należy także wypełnioną kartę zgloszeniową oraz podpisane oświadczenia (dostępne w załączniku nr

2 niniejszego regulaminu).

3. Oceny prac dokona specjalnie powołane jury.

4, Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu konkursu 03 grudnia 2027 r.

V. KRYTERIA

Oryginalność i pomysłowość. Kreatywność, Samodzielność pracy.

V!. NAGRoDY

1. Laureaci konkursu otrzymują nagrody za L,2. i 3. miejsce

2. Komisja konkursowa może przyznać dodatkowe wyróżnienia.

Vl!. PosTANoW!ENIA KoŃcoWE

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej http://www.zsrckp.com/ lnformacje o konkursie

można uzyskać u organizatorów.

2. Komisja finałowa sporządza protokół z przebiegu konkursu, który pozostaje w dokumentacji konkursowej, w

siedzibie ZSR Cę im. S. Żeromskiego w Świdwinie.

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa, której decyzje są ostateczne

i nie podlegają odwołaniu.

v!lI. oBoWlAzEK INFoRMACYJNY

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 20].6/679 z 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 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO (Dz. Urz. UE L 119 z

4.05.2016) informujemy, iż:

l.Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Zespół Szkół Rolniczych CYrZ, ul. Szczecińska 88, 78-300

świdwin.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych

osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej : iodzsrckp@wp. pl

3. Dane osobowe uczestników konkursu pn. ,,Aranźacja Stołów Bożonarodzeniowych" będą przetwarzane w celu

i zakresie niezbędnym do przyjęcia zgloszenia i realizacji konkursu fotograficznego. Podstawą do przetwarzania

danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.



3. Dane będą udostępniane wyłącznie Jury konkursu w celu wyłonienia zwycięzcy.

4. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów.

5. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgodY w dowolnYm

momencie bez wpływu na zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgodY Przed jej

cofnięciem.

5. Uczestnikom konkursu przystuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomaĘzowany i nie

będą poddawane profilowaniu.

8. podanie pftez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji

przedstawionego celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacja tego celu.

RE laffin

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie.



Zal, L.

XV EDYCJA KONKURSU,,ARANŻACJA STOŁÓW SOŻONARODZENIOWYCH"

KARTA Z:GŁOS,Z'ENIOWA SZKOŁY PO DSTAWOWEJ

Klasa . Szkoła (dokładna nazwa)

Zgłaszam udział w konkursie (odpowiednie podkreślić)

o Aranżacja stołu bozonarodzeniowego

. ozdoba/dekoracjaświąteczna

podpis i data

Niniejszym oświadczam , że zgłoszone p]zeze mnie zdjęcie do konkursu fotograficznego pn. ,,AranŻacja Stołów

Bożonarodzeniowych" jest moim osobistym dziełem i nie narusza praw osób trzecich, w szczegÓlnoŚci nie narusza

ich majątkowych i osobisĘch praw autorskich i niniejszym przekazuje Organizatorowi Konkursu prawa do

nieodpłatnego wykorzystania pracy konkursowej w formie zdjęcia w dowolny sposób, bez ograniczeń czasowych i

terytorialnych, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach, w Ęm społecznoŚciowych i wykorzystania

ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).

(data i czytelny podpis uczestnika)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku, przez Zespół Szkół Rolniczych CKZ w

świdwinie, w związku z organizacją i realizacją konkursu fotograficznego pn. ,,Aranżacja Stołów

Bożonarodzeniowych". Oświadczam ponadto, że zgodę na rozpowszechnianie wizerunku wyrażam dobrowolnie.

(data i czytelny podpis uczestnika)

oświadczam,iżzapoznałam(em)się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu.

(data i czytelny podpis uczestnika)



Zał,2.

XV EDYCJA KONKURSU , ARANŻACJA STOŁÓW aOŻONARODZENIOWYCH"

KARTA ZGŁOSZENIOWA GRUPY PRZEDSZKOLN EJ

Nazwa grupy przedszkolnej ..........

Nazwa i adres przedszkola ...,.........

Imię i nazwisko opiekuna grupy przedszkolnej

Grupa bierze udział w konkursie (odpowiednie

. ozdoba/dekoracjaświąteczna

. Najpiękniejsze wykonanie kolędy

podkreślić:

Imię i nazwisko opiekuna grupy

Niniejszym oświadczam, że zgłoszone przeze mnie zdjęcie do konkursu fotograficznego pn, ,,AranŻacja Stołów
Bożonarodzeniowych" jest moim osobistym dziełem i nie narusza praw osób trzecich, w szczególnoŚci nie narusza
ich majątkowych i osobistych praw autorskich i niniejszym przekazuje Organizatorowi Konkursu prawa do
nieodpłatnego wykorzystania pracy konkursowej w formie zdjęcia w dowolny sposób, bez ograniczeń czasowych i

tefiorialnych, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach, w tym społecznoŚciowych i wykorzystania
ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).

(data i czytelny podpis uczestnika)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku, przez Zespót Szkół Rolniczych CKZ w
Świdwinie, w związku z organizacją i realizacją konkursu fotograficznego pn. ,,Aranżacja Stołów

Bożonarodzeniowych". Oświadczam ponadto, że zgodę na rozpowszechnianie wizerunku wyrażam dobrowolnie.

(data i czytelny podpis uczestnika)

oświadczam,iżzapoznalam(em)się iakceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu.

(data i czytelny podpis uczestnika)


