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REGULAMIN KONKURSU:

Cele konkursu:
- poszukiwanie sposobów na zminimalizowanie hałasu w szkole,
zwłaszcza podczas przerw międzylekcyjnych
- uświadomienie negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka
- promowanie zdrowego stylu życia
- rozwijanie wyobraźni i twórczego działania uczniów
- wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji

Uczestnicy konkursu:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas 6-8 gdyńskich szkół
podstawowych.

Zadania konkursu:
Konkurs polega na wykonaniu projektu ilustrującego jeden pomysł
mający na celu zminimalizowanie hałasu w szkole. Projekt może
dotyczyć wybranego obszaru szkoły bądź wszystkich pomieszczeń, gdzie
przebywają uczniowie.

Zasady sporządzania projektu:
- uczestnik pracuje samodzielnie nad projektem
- uczestnik może zgłosić jeden projekt do konkursu
- projekt może być sporządzony w formie papierowej bądź
multimedialnej: wersja multimedialna musi być nagrana na płytę CD z
rozszerzeniem pptx, ppt, pdf (zastrzegamy, że płyty CD nie będą
zwracane uczestnikom)
- w projekcie należy opisać i/lub zaprezentować graficznie pomysł oraz
opisać jego pozytywny wpływ na uczniów szkoły (pod kątem zdrowia
fizycznego oraz psychicznego)
- do każdego projektu należy dołączyć opis: tytuł pracy, imię i nazwisko
uczestnika, klasa i szkoła do której uczęszcza, imię i nazwisko
nauczyciela
 - do każdej pracy należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz
zgody na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku na poczet
konkursu (formularz dostępny w załączniku). Brak wypełnionego
formularza skutkuje nieuwzględnieniem pracy w konkursie.



 

Kryteria oceny:
- zgodność z tematem
- pomysłowość i wartość merytoryczna
- estetyka pracy

Komisja dokona oceny prac i spośród nich wybierze prace, którym
przyzna I, II i III miejsce oraz wyróżnienie. Fundatorami nagród w
konkursie są Urząd Miasta w Gdyni, Rada Rodziców przy Szkole
Podstawowej nr 31 oraz Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 16.

Zasady przyjmowania projektów:
- termin przekazania projektu:  26 XI 2021r.
- miejsce przekazania prac: 
Szkoła Podstawowa nr 31 ul. Chylońska 227  81-007 Gdynia
Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Chabrowa 43 81–079 Gdynia
- ogłoszenie wyników konkursu nastąpi: 3 XII 2021r.
- wyniki zostaną przekazane drogą elektroniczną do szkół biorących
udział w konkursie
- dyplomy oraz nagrody zostaną wręczone w zależności od sytuacji
epidemicznej podczas uroczystego spotkania bądź bezpośrednio do szkół
biorących udział w konkursie (uczestnicy zostaną poinformowani drogą
elektroniczną o sposobie przekazani nagród)

Postanowienia końcowe:
- dostarczenie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez
uczestnika regulaminu konkursu
- decyzje Komisji oceniającej są ostateczne i nie przysługują w związku z
nimi żadne odwołania
- wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością
organizatora
Organizator konkursu: mgr Agata Werner, mgr Katarzyna Roeske
Pytania prosimy kierować pod numerem: 58 782-11-51, 58 623-85-67

 



Zgoda na przetwarzanie danych i wizerunku 
 
Ja, niżej podpisany: 

……………………………………………………………………………………………..……………. 
(imię i nazwisko, adres zamieszkania) 

wyrażam   /   nie wyrażam 
(właściwe zakreślić) 

zgodę(y), na publikowanie na stronie internetowej oraz funpage (profilu Facebook) Szkoły 
Podstawowej nr 16 i. Synów Pułku z siedzibą w Gdyni przy ulicy Chylońskiej 227 81-007 (dalej: 
Szkoła) oraz Szkoły Podstawowej nr 16 im. Orła Białego z siedzibą w Gdyni przy ulicy Chabrowej 43 
81-079 (dalej: Szkoła) danych osobowych mojego dziecka (podpiecznego): 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 
 
w zakresie: imienia i nazwiska oraz osiągniętych przez nią/niego wyników w międzyszkolnym 
konkursie interdyscyplinarnym „Hałas szkodzi, cisza łagodzi”, a także: 
 

wyrażam   /    nie wyrażam 
(zakreślić właściwe) 

 
zgodę(y) na nieodpłatne, nieograniczone czasowo wykorzystanie wizerunku mojego dziecka oraz jego 
pracy (podopiecznego) przez Szkołę Podstawową nr 31 im. Synów Pułku z siedzibą w Gdyni przy 
ulicy Chylońskiej 227 oraz Szkołę Podstawową nr 16 im. Orła Białego z siedzibą w Gdyni przy ulicy 
Chabrowej 43, utrwalone podczas gali rozdania nagród w międzyszkolnym konkursie 
interdyscyplinarnym „Hałas szkodzi, cisza łagodzi” . 
Powyższe dane osobowe oraz wizerunek będą przetwarzane w celu premiowania i eksponowania 
osiągnięć laureatów a także promocji działalności Szkół. 
 
Zgoda obejmuje następujące formy eksploatacji: utrwalanie, wykorzystanie, obróbkę i powielanie 
wykonanych zdjęć, obrót egzemplarzami, na których utrwalono pracę dziecka (podopiecznego) i/lub 
jego wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami i metodami, 
rozpowszechnienie oraz publikowanie, w materiałach służących promocji działalności Szkoły, w 
szczególności w mediach (np. w Internecie na stronach sp31gdynia.pl oraz sp16gdynia.pl, 
https://www.facebook.com/Szkoła -Podstawowa-nr-31-w-Gdyni 
oraz www.facebook.com/Szkoła-Podstawowa-nr-16-w-Gdyni ). 
 
 

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

 
 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej Szkoły Podstawowej nr 31 oraz 
Szkoły Podstawowej nr 16 w Gdyni, stanowiącej załącznik powyższych zgód. 
 
 

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

 
 
 
 
 



Klauzula informacyjna Szkoła Podstawowa nr 16 
 

1. Administratorem  danych osobowych uczestników konkursu „Hałas szkodzi, cisza łagodzi” 
jest: 
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Orła Białego, której siedziba znajduje się w Gdyni przy                 
ul. Chabrowej 43. 
 
2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych i przysługujących 
uprawnień, można kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – adres poczty 
elektronicznej sp16.gdynia@wp.pl lub pod numerem telefonu 58-623-85-67. 
 
3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody. 
 
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu „Hałas 
szkodzi, cisza łagodzi”. 
 
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: 
a) prawo do dostępu do danych osobowych 
b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku, gdy dane 
są nieprawidłowe lub niekompletne 
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w 
przypadku gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 
przetwarzane,  

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane 

dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 
 
6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 
osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 
sprawach ochrony danych osobowych. 
 
7. Podpisanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 
danych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Klauzula informacyjna Szkoła Podstawowa nr 31 

 
1. Administratorem  danych osobowych uczestników konkursu „Hałas szkodzi, cisza łagodzi” 
jest: Szkoła Podstawowa nr 31 im Synów Pułku, której siedziba znajduje się w Gdyni przy                 
ul. Chylońskiej 227. 
 
2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych i przysługujących 
uprawnień, można kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – adres poczty 
elektronicznej a.nodzynska@gdynia.pl lub pod numerem telefonu 58-761-77-04. 
 
3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody. 
 
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu „Hałas 
szkodzi, cisza łagodzi”. 
 
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: 
a) prawo do dostępu do danych osobowych 
b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku, gdy dane 
są nieprawidłowe lub niekompletne 
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w 
przypadku gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 
przetwarzane,  

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane 

dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 
 
6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 
osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 
sprawach ochrony danych osobowych. 
 
7. Podpisanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 
danych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 
 
 
 
 


