Regulamin konkursu

„Nowa pasja, nowe marzenie”
Czas pandemii, czyli czas zdalnych lekcji, braku relacji, znudzenia, zmęczenia.
To z pewnością też czas, w którym każdy z nas ma czegoś dosyć. Aby przełamać ogólny
marazm i niechęć, proponujemy Wam konkurs na rozwijanie pasji, zainteresowań, zdobywanie
wiedzy.
Zbliżają się święta, po których rozpoczniemy ferie zimowe. Ostatnie zdalne lekcje
odbędą się 22 grudnia. Do zajęć lekcyjnych – czy to w szkole, czy przez MST wrócimy
18 stycznia 2021r. Chcielibyśmy, aby ten długi czas przerwy od spotkań z nauczycielami minął
Wam w dobrej atmosferze, a wspomnienia, które po nim pozostaną, przetrwały lata. Dlatego
zachęcamy do udziału w konkursie, który przyczyni się do rozwoju i realizacji marzeń.
Życzymy powodzenia!

I Organizator.
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II w Opolu
II Cele konkursu.
1. Odkrywanie nowych pasji, zainteresowań, umiejętności.
2. Poznawanie siebie. Kreatywne, konstruktywne, pożyteczne, a może twórcze
wykorzystanie czasu wolnego w czasie ferii świątecznych oraz zimowych.
3. Prezentacja zdobytej wiedzy i umiejętności.
III Uczestnicy konkursu. Warunki uczestnictwa.
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów PLO nr II w Opolu.
2. Konkurs przeznaczony jest dla tych, którzy w wyznaczonym czasie rozwiną nowe
umiejętności lub zdobędą szeroką wiedzę na wybrany przez siebie temat, a swój
rozwój udokumentują.
3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie dokumentacji wraz z karta uczestnika w
terminie.
IV Jury.
W skład jury wchodzą:
1. Jeden lub dwóch przedstawicieli dyrekcji – jako przewodniczący komisji konkursowej
i zastępca;
2. Dwóch przedstawicieli samorządu uczniowskiego.
3. Dwóch przedstawicieli grona pedagogicznego.
4. Przedstawiciel Rady Rodziców - jeśli Rada Rodziców deleguje przedstawiciela.
V Zadania.
1. Odszukanie nowej pasji i nabycie nowych umiejętności/wiedzy, które można
zaprezentować innym.
1

Uczestnik konkursu w wyznaczonym czasie tj. od grudnia 2020r. do końca stycznia
2021 r. znajdzie i rozwinie umiejętności z dziedziny, która do tej pory była mu obca.
2. Rozwój i jego udokumentowanie.
Uczestnik konkursu, zdobywając nowe umiejętności, regularnie będzie je
dokumentował. W tym celu przygotuje film trwający do 7 minut lub prezentację (pokaz
slajdów wraz z opisem) składającą się z maksymalnie 15 zdjęć (minimum 10).
Dokumentację wysyłamy na adres konkursy@lo2.opole.pl do 18 styczna 2021r. Do
godz.9.00.
3. Jury konkursu, na podstawie nadesłanej dokumentacji, zadecyduje o zakwalifikowaniu
do kolejnego etapu konkursu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani przez edziennik. Lista zakwalifikowanych zostanie też opublikowana na stronie internetowej
szkoły 20 stycznia 2021r.
4. Zaprezentowanie jury konkursu swoich dokonań i odpowiedzenie na pytania dotyczące
nowej pasji oraz procesu jej zgłębiania. Rozmowa z jury ma na celu prezentację oraz
weryfikację zdobytych umiejętności i wiedzy.
Etapy rozmowy:
•
•

prezentacja dokonań;
pytania jury.

W czasie prezentacji dokonań uczestnik może korzystać z dokumentacji przygotowanej
do pierwszego etapu. Prezentacja winna trwać do 10 minut. Uczestnik może
opowiedzieć lub “na żywo” przedstawić swoją nową pasję i zdobyte umiejętności.
Rozmowa odbędzie się w szkole, o miejscu oraz terminie uczestnicy zostaną
powiadomieni za pośrednictwem e-dziennika.
Jeśli szkoła będzie pracowała w trybie zdalnym, spotkanie z jury odbędzie na platformie
Microsoft Teams.
Termin rozmowy: od 25 do 28 stycznia 2021r. w zależności od ilości nadesłanych prac
oraz możliwości pracy jury.
VI Kategorie
Uczestniczy konkursu mogą wziąć udział w jednej z następujących kategorii:
1) Artystyczna (muzyka, plastyka, fotografia, …)
2) Sportowa (taniec, akrobatyka, szachy, …)
3) Naukowa - zgłębianie wiedzy, które nie wynika z przygotowania do olimpiady bądź
innego konkursu, nie pokrywa się z treściami podstawy programowej (astronomia,
religioznawstwo...)
4) Inne (haftowanie, robienie biżuterii, szycie, …)
VII Harmonogram konkursu
Konkurs trwa od początku grudnia 2020r. do końca stycznia 2021r.
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I etap
Opowiedz historię swojej nowej pasji
Przygotowanie dokumentacji z procesu nabywania umiejętności lub wiadomości i
przesłanie jej na adres konkursy@lo2.opole.pl do 18 styczna 2021r. do godz. 9.00.
II etap
Weryfikacja nadesłanej dokumentacji – 20 stycznia 2021r.
III etap
Rozmowa z jury konkursu - od 25 do 28 stycznia 2021r.
IV etap
Ogłoszenie wyników konkursu - 29 stycznia 2021r.
Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły. O czasie i
miejscu wręczania nagród uczestnicy zostaną poinformowani poprzez e-dziennik.
VIII Planowane nagrody w każdej kategorii:
I miejsce – 300 zł
II miejsce – 200 zł
III miejsce – 100 zł
IX Klauzula informacyjna
Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
1. Administratorem danych osobowych jest Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z
Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mari Konopnickiej w Opolu z siedzibą na ul. Pułaskiego
3 w Opolu (kod pocztowy 45-048) reprezentowane przez dyrektora szkoły. z
Administratorem można się skontaktować
a. listownie: ul. Pułaskiego 3, 45-048 Opole
b. e-mailowo: sekretariat@lo2.opole.pl
c. telefonicznie: 77 454 22 86
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się
skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych poprzez adres email:
inspektor@lo2.opole.pl lub pisemnie na adres naszej szkoły, wskazany w punkcie 1.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonanie zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art.
6 ust. 1 lit. e RODO), przeprowadzenie konkursu.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami
danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na
podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza obszaru UE) nie będzie się
odbywać.
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6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej
celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów
prawa.
7. Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
▪ prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (na podstawie art. 15 RODO),
▪ prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO),
▪ prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 RODO),
▪ prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO),
▪ prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO),
▪ prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO)
8. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1
lit. a RODO), przysługuje prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody w dowolnym
momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konkursie.
11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
12. Dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami
związanymi z celami przetwarzania, o którym mowa w pkt 3 i 8 powyżej.
13. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu danego konkursu.

X Postanowienia końcowe
1. Nieprzestrzeganie postanowień regulaminu, skutkuje niedopuszczeniem prac autora
do udziału w konkursie.
2. Wszelkie sprawy sporne i nieujęte regulaminem rozstrzyga jury konkursu.
W przypadku potrzeby rozstrzygnięć sądowych, sądem właściwym do postępowania
jest sąd właściwy dla siedziby PLO nr II.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu oraz odwołania konkursu.
Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności
konkursowych.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy prawa polskiego.
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