Regulamin Konkursu dla Nauczycieli

Vademecum Przedszkolaka
I.

Informacje ogólne
1. Organizatorem Konkursu dla Nauczycieli jest Ośrodek Pomocy Pedagogicznej
Rodzinie i Szkole "Żyjmy zdrowo", zwany dalej Organizatorem.
2. Konkurs finansowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawa w ramach projektu
„Bezpieczeństwo dziecka 2”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Pedagogicznej
Rodzinie i Szkole „Żyjmy zdrowo” i Fundację „Rozwód? Poczekaj!”.
3. Adresatami konkursu są Nauczyciele przedszkoli publicznych z warszawskiej dzielnicy
Ursynów, biorących udział w programie „Bezpieczeństwo dziecka” (uczestnictwo
i organizacja warsztatów profilaktycznych „Garść radości, szczypta złości”, „Stop
nietolerancji”, „Pomagam, nie okładam” i/lub „Savoir-vivre”).
4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

II.

Cele konkursu
1. Konkurs dla Nauczycieli organizowany jest w celach:
1) Utrwalenia wiadomości i umiejętności nabytych podczas warsztatów w ramach
realizacji programu „Bezpieczeństwo dziecka”;
2) Promocji działań profilaktycznych wśród społeczności przedszkolnej w Dzielnicy
Ursynów oraz o zasięgu warszawskim i ogólnopolskim;
3) Rozszerzenia materiałów i działań edukacyjnych związanych z tematyką
programów profilaktycznych na większą liczbę odbiorców poprzez publikację
wybranych prac konkursowych oraz ich wykorzystanie podczas organizacji
kolejnych warsztatów;
2. Autorzy prac konkursowych decydują o możliwości wykorzystania przesłanych prac
konkursowych przez Organizatora Konkursu.

III.

Kategorie konkursu
1. Konkurs dla Nauczycieli organizowany jest w 4 kategoriach.
2. Każdy z Uczestników może wziąć udział w dowolnej liczbie kategorii, dostarczając
do Organizatora maksymalnie jedną pracę z każdej kategorii.
3. Zadania konkursowe w ramach poszczególnych kategorii:
a. przygotowanie prezentacji dotyczącej przeprowadzonych przez Nauczyciela
lub Trenera OPP warsztatów w ramach programu „Bezpieczeństwo dziecka”
spośród: „Pomagam, nie okładam”, „Garść radości, szczypta złości”, „Stop
nietolerancji”, „Savoir-vivre”.

b. nagranie filmiku, ilustrującego właściwe zachowania związane z tematyką
warsztatów (np. sposób reagowania na agresję i nietolerancję, pocieszanie,
pomaganie itp.)
c. opracowanie pomocy dydaktycznej związanej z tematyką wybranych
warsztatów (np. karta pracy, bajka terapeutyczna, piosenka, quiz, gra itp.)
d. zorganizowanie w sali kącika pozbycia się złości, kącika wyciszenia, kącika
pozytywnych emocji itp., wyposażonego w ciekawe rekwizyty pomagające
dzieciom w sytuacjach konieczności uspokojenia, wyciszenia negatywnych
emocji; sfotografowanie i opisanie kącika i znajdujących się w nim
elementów.

IV.

Zgłoszenie i dostarczenie prac konkursowych
1. Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonuje Nauczyciel Przedszkola – autor pracy
konkursowej w terminie do 12.12.2020r., po uzyskaniu zgody Dyrektora Przedszkola,
potwierdzonej w karcie zgłoszeniowej. (Załącznik nr 1)
2. Nauczyciel – autor pracy wypełnia oświadczenie/zgodę na udział w konkursie
i wykorzystanie pracy konkursowej w celach wskazanych w oświadczeniu. Każdy
z autorów pracy musi wypełnić oddzielną zgodę. (Załącznik nr 2)
3. W przypadku, gdy w pracy konkursowej wykorzystany zostanie wizerunek dzieci,
do pracy konkursowej należy dołączyć pisemną zgodę Rodziców na wykorzystanie
wizerunku dziecka. (Załącznik nr 3)
4. Prace konkursowe wraz z wypełnionymi oświadczeniami Nauczycieli i zgodami
Rodziców należy przesłać w terminie do 23.12.2020r. na adres mailowy Organizatora.
5. Rekomenduje się wysłanie dokumentów zawierających dane osobowe w sposób
zaszyfrowany.
6. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia doręczenia pracy konkursowej wysłanej
drogą mailową, prosimy o kontakt telefoniczny.

V.

Nagrody
1. Zgłoszone prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, która
wyłoni zwycięzców w każdej z kategorii.
2. Każdy Nauczyciel biorący udział w Konkursie dla Nauczycieli otrzyma imienny
dyplom oraz dyplom dla Grupy i Przedszkola.
3. Organizator przewiduje nagrody-wyróżnienia dla uczestników, które przyznane zostaną
oddzielnie dla każdej z kategorii konkursu.
4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 31.12.2020r.

Kontakt do Organizatorów konkursu:
Ewa Kraszpulska: ewa@zyjmyzdrowo.pl, 607 282 741
Małgorzata Sałacińska: m.salacinska@zyjmyzrowo.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu dla Nauczycieli „Vademecum Przedszkolaka”
Organizowanego przez Ośrodek Pomocy Pedagogicznej Rodzinie i Szkole „Żyjmy zdrowo”

Karta zgłoszenia udziału w Konkursie dla Nauczycieli
„Vademecum Przedszkolaka”
Nazwa przedszkola ……………………………………………………………………………...
Adres przedszkola ……………………………………………………………………………….
Nazwa grupy …………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko nauczyciela-autora (lub imiona i nazwiska nauczycieli-autorów) pracy
konkursowej:
……………………………………………………………...........................................................
……………………………………………………………...........................................................
……………………………………………………………...........................................................
Numer telefonu i adres email ……………………………………………………………………
Kategoria dostarczonej pracy konkursowej: prezentacja, film, pomoc dydaktyczna, kącik*
(*zaznaczyć właściwe)
Tytuł pracy konkursowej ……………………………………………………………………….

……………………………………………….
(data)

……………………………………………….
(pieczątka i podpis Dyrektora Przedszkola)

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu dla Nauczycieli „Vademecum Przedszkolaka”
Organizowanego przez Ośrodek Pomocy Pedagogicznej Rodzinie i Szkole „Żyjmy zdrowo”

Zgoda/Oświadczenie Nauczyciela w związku z przystąpieniem
do konkursu „Vademecum Przedszkolaka”
Dane osobowe Nauczyciela – Autora pracy konkursowej:
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………
Nazwa i adres przedszkola ……………………………………………………………………...
Dane kontaktowe (e-mail, telefon) ……………………………………………………………...
Tytuł pracy konkursowej ……………………………………………………………………….
Kategoria pracy konkursowej: prezentacja, film, pomoc dydaktyczna, kącik (zaznaczyć
właściwe)
Czy praca posiada współautorów: TAK/NIE (zaznaczyć właściwe)
Oświadczam, że:


zgłoszona praca konkursowa jest wytworem mojego autorstwa i nie narusza praw
autorskich innych osób;



posiadam pisemną zgodę rodziców dzieci, których wizerunek został utrwalony w pracy
konkursowej, na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku przez
OPP „Żyjmy zdrowo”*;



wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku,
utrwalonego w pracy konkursowej zgodnie z celami wymienionymi poniżej*;

(*skreślić, jeśli nie dotyczy)


wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie zgłoszonej pracy
konkursowej przez OPP „Żyjmy zdrowo”:
a. w celach realizacji konkursu (przesłanie pracy konkursowej do Organizatora,
wyłonienie zwycięzców)
b. w celu opublikowania wyników konkursu i wybranych prac konkursowych
na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu Organizatora w mediach
społecznościowych)*
c. w celach edukacyjnych (wykorzystanie stworzonej pracy konkursowej przy
realizacji warsztatów dla dzieci, organizowanych przez OPP „Żyjmy
zdrowo”)*
d. w celach promocyjnych (promujących działalność edukacyjną i profilaktyczną
OPP „Żyjmy zdrowo” na stronie internetowej Organizatora, na profilu
Organizatora w mediach społecznościowych, w ulotkach informacyjnych)*



wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu moich danych
osobowych zawartych w formularzu, w celach wynikających z organizacji konkursu;



wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych (imię, nazwisko, nazwa
przedszkola) na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych
Organizatora konkursu**;

(**niepotrzebne skreślić)


zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu
postanowienia.

i akceptuję wszystkie jego

Oświadczam również, że zostałem/łam poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Pedagogicznej
Rodzinie i Szkole „Żyjmy zdrowo”, zwany dalej Organizatorem konkursu;
2. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji konkursu i będą
przechowywane przez okres realizacji konkursu, jego promocji i podsumowania
na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Organizatora konkursu oraz
przez okres wynikający z przepisów prawa;
3. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem umownym, niepodanie danych
skutkowałoby brakiem możliwości wręczenia imiennej nagrody oraz poinformowania
o autorze pracy w podawanych publicznie informacjach dotyczących konkursu;
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda;
5. Zgoda na przetwarzanie danych może być w dowolnym momencie wycofana.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
6. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo
do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa UOD, gdy uznam,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO).

……………………………………………….
(data)

………………………………………………………………………..
(podpis Nauczyciela – autora pracy konkursowej)

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu dla Nauczycieli „Vademecum Przedszkolaka”
Organizowanego przez Ośrodek Pomocy Pedagogicznej Rodzinie i Szkole „Żyjmy zdrowo”

Zgoda/Oświadczenie Rodzica
Dane osobowe dziecka, którego wizerunek został wykorzystany w pracy konkursowej:
Imię i nazwisko dziecka …………………………...……………………………………………
Nazwa i adres przedszkola ……………………………………………………………………...
Tytuł pracy konkursowej ……………………………………………………………………….
Imię i nazwisko nauczyciela-autora pracy konkursowej ……..………………………………...
Oświadczam, że:


Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na wykorzystanie i rozpowszechnianie
wizerunku mojego dziecka, utrwalonego w postaci pracy konkursowej wykonanej przez
Nauczyciela Przedszkola, do którego uczęszcza moje dziecko, przez Ośrodek Pomocy
Pedagogicznej Rodzinie i Szkole „Żyjmy zdrowo”:
a. w celach realizacji konkursu (przesłanie pracy konkursowej do Organizatora,
wyłonienie zwycięzców)
b. w celu opublikowania wyników konkursu i wybranych prac konkursowych
na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu Organizatora w mediach
społecznościowych)*
c. w celach edukacyjnych (wykorzystanie stworzonej pracy konkursowej przy
realizacji warsztatów dla dzieci, organizowanych przez OPP „Żyjmy zdrowo”)*
d. w celach promocyjnych (promujących działalność edukacyjną i profilaktyczną
OPP „Żyjmy zdrowo” na stronie internetowej Organizatora, na profilu
Organizatora w mediach społecznościowych, w ulotkach informacyjnych)*

*niepotrzebne skreślić


Powyższej zgody udzielam dobrowolnie i dotyczy ona bezpłatnego i bezterminowego
wykorzystania wizerunku mojego dziecka w wyżej wymienionych celach.



Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych
mojego dziecka w postaci imienia, nazwiska oraz nazwy przedszkola, w celach
wynikających z organizacji konkursu.

Oświadczam również, że zostałem/łam poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Pedagogicznej Rodzinie
i Szkole „Żyjmy zdrowo”, zwany dalej Organizatorem konkursu;
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda;
3. Zgoda na przetwarzanie danych może być w dowolnym momencie wycofana.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie;

5. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo
do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa UOD, gdy uznam,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO).

……………………………………………….
(data)

………………………………………………………………………..
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

