Regulamin konkursu: „Niepodległa. Dla każdego!”
Organizatorem konkursu jest Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II w Opolu.
Konkursowi patronują:
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, Polskie Towarzystwo Historyczne
I. Cele konkursu
1. Uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczpospolitej.
2. Popularyzowanie wiedzy o przeszłości i kształtowanie kreatywno-krytycznego myślenia
o historii.
3. Kształtowanie wśród młodzieży postaw szacunku dla przeszłości i tradycji naszego
narodu.
4. Kształtowanie postaw obywatelskich w duchu mądrego patriotyzmu.
5. Uwrażliwienie na wartości w tradycyjnej etyce, takie jak wolność, prawda, wierność.
6. Popularyzowanie nowoczesnych metod nauczania oraz propagowanie metody projektu.
II. Adresaci konkursu
Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów i nauczycieli. Prace konkursowe oceniane będą
w czterech kategoriach:
1. Uczniowie szkół podstawowych klas 4-8
2. Uczniowie szkół gimnazjalnych
3. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
4. Nauczyciele
III. Termin konkursu
Prace należy nadesłać do 26 października 2018 roku na adres:
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II, ul. Pułaskiego 3, 45-048 Opole
Decyduje data stempla pocztowego.
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas IX Forum
Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej.
IV. Tematy konkursu
Kategoria szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Praca plastyczna lub tryptyk fotograficzny „Niepodległa. Dla każdego!”
Kategoria nauczycieli
Scenariusz lekcji lub projekt „Niepodległa. Dla każdego!”
V. Nagrody

W każdej kategorii I, II i III miejsce oraz wyróżnienia
Listy gratulacyjne dla nauczycieli nagrodzonych uczniów
Laureaci wraz z nauczycielami (opiekunami prac) zostaną powiadomieni o terminie
i miejscu uroczystego zakończenia konkursu.
Nagrodzone prace zostaną opublikowane w kwartalniku MODN w Opolu.
VI. Warunki konkursu
Prace nadesłane na konkurs muszą być samodzielne i wcześniej niepublikowane. Mogą
być wykonane dowolną techniką plastyczną w formacie A3, a fotografie w formacie A4.
Na pracach należy umieścić drukiem informacje o autorze (imię, nazwisko, wiek, imię
i nazwisko nauczyciela-opiekuna, nr telefonu, nazwę i adres szkoły, adres e-mail).
Uczestnicy konkursu, a w przypadku uczniów niepełnoletnich – rodzic lub opiekun pracy
– potwierdzają pisemnie zapoznanie się z regulaminem konkursu wraz z załącznikiem
nr 1 do regulaminu, który stanowi jego integralną część.
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II w Opolu informuje, że administratorem
danych osobowych jest PLO Nr II w Opolu, ul. Pułaskiego 3, 45-048 Opole.
W liceum wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt: aleksandra.taskin@lo2.pl
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Pani/Pana dane przechowywane będą przez
okres jednego roku. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadkach i na
warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. Konsekwencją wycofania zgody na
przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości publikacji artykułu. Ma Pani/Pan
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów
Rozporządzenia Ogólnego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres email, telefon, szkoła, adres na potrzeby konkursu „Niepodległa. Dla każdego!” organizowanego
przez Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II w Opolu.

…................, dnia ..................

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

Wyrażam zgodę na publikację pracy nagrodzonej pracy w kwartalniku MODN w Opolu.
…................, dnia ..................

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

