REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „CHEMIA NA CO DZIEŃ”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Chemia na co dzień” i jest dalej nazywany „Konkursem”.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle oraz
pozostałych uczniów ZSUiS zainteresowanych tematem.
3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych i publikację wizerunku
przez ZSUiS w zakresie niezbędnym do organizacji i realizacji Konkursu.
4. Organizatorem Konkursu jest nauczyciel chemii - Lidia Gicala.
II. CELE KONKURSU
1. Rozbudzanie zainteresowań uczniów przedmiotem i pogłębianie ich wiedzy chemicznej.
2. Rozwijanie świadomości dotyczącej znaczenia chemii w życiu codziennym oraz wpływu racjonalnego i
umiejętnego korzystania z jej zdobyczy na otoczenie człowieka.
3. Poszerzanie wiedzy dotyczącej różnorodnych aspektów wpływu chemii na środowisko oraz pogłębianie
świadomości uczniów w tym zakresie.
4. Kształtowanie umiejętności pozyskiwania informacji z różnych źródeł.
5. Doskonalenie umiejętności prezentowania nabytej wiedzy i umiejętności.
III. ZAKRES KONKURSU I ZADANIA KONKURSOWE
1. Temat przewodni tegorocznej edycji konkursu to: CHEMIA A ŚRODWISKO
2. Zagadnienia ujęte w konkursie uwzględniają treści i umiejętności określone w podstawach programowych
kształcenia ogólnego z chemii w zakresie podstawowym, i obejmują w szczególności następujące działy:
− systematyka związków nieorganicznych oraz reakcje w roztworach wodnych (pH) – dla uczniów po
szkole podstawowej
− materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego, środki czystości oraz odzież i opakowania – dla
uczniów po gimnazjum
3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu prezentacji multimedialnej zgodnej z tematem przewodnim
Konkursu i poruszającej jedno z następujących zagadnień:
− stan gleb
− stan wód
− stan powietrza
− odpady z gospodarstw domowych
Prezentacja powinna przedstawiać wybrane przez uczestnika zagadnienie z różnych perspektyw
i uwzględniać różnorodne aspekty omawianego problemu. Praca (prezentacja) musi być podpisana oraz
zawierać na końcu bibliografię (wykaz źródeł, z których uczestnik Konkursu korzystał przygotowując
prezentację).
IV. KRYTERIA OCENIANIA PRZYJĘTE W KONKURSIE
1. Podczas oceny prezentacji uwzględniana będzie:
 zgodność pracy z tematem (0 – 20% punktów)
 wszechstronność ujęcia tematu (0 – 25%)
 wartość merytoryczną pracy (0 – 40% punktów)
 estetyka wykonania i sposób zaprezentowania treści (0 – 15% punktów)
V. USTALENIA DODATKOWE
1. Prezentację konkursową należy przesłać w terminie do 24.05.2020 r. do organizatora drogą mailową na
adres: lidia.gicala.zsuis@gmail.com Prace przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
2. Karta zgłoszenia, stanowiąca załącznik do Regulaminu, jest w Konkursie obowiązkowa i musi zawierać:
 dane uczestnika konkursu: imię i nazwisko, oraz klasę, do której uczęszcza uczestnik konkursu;
 zgodę prawnego opiekuna uczestnika Konkursu (w przypadku, gdy uczestnik nie jest pełnoletni) na
udział w Konkursie
 zgodę uczestnika konkursu (lub prawnego opiekuna – w przypadku, gdy uczestnik nie jest pełnoletni)
na przetwarzanie danych i publikację wizerunku w zakresie niezbędnym do organizacji i realizacji
Konkursu
3. Kartę zgłoszenia należy przesłać organizatorowi Konkursu razem z prezentacją. Prace bez prawidłowo
wypełnionej karty zgłoszenia, nie będą przyjmowane.
4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej ZSUiS w Jaśle po jego rozstrzygnięciu (do
5.06.2020 r.)
5. W razie jakichkolwiek uwag i wątpliwości związanych z uczestnictwem w Konkursie, informacji udziela
organizator (Lidia Gicala).

KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS „CHEMIA NA CO DZIEŃ”
Imię i nazwisko: .....................................................................................................................................................................
Klasa: ....................................................................................................................................................................................
Temat prezentacji: ................................................................................................................................................................

Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu „Chemia na co dzień” i akceptuję jego postanowienia.
......................................................................
(miejscowość, data)

........................................................................
(podpis uczestnika)

Wyrażam zgodę na udział syna/córki w konkursie „Chemia na co dzień”.

......................................................................
(miejscowość, data)

........................................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)*

* zgoda jest wymagana w przypadku, gdy uczestnik Konkursu jest niepełnoletni

Zgoda na publikację wizerunku oraz publikację/wykorzystanie pracy konkursowej
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody** na publikację moich danych osobowych (imię, nazwisko, nazwa szkoły i klasa –
zawód, do której uczęszczam, uzyskany wynik) w materiałach informacyjnych o Konkursie.
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody** na publikację przez ZSUiS przygotowanej przeze mnie prezentacji (i tym samym
również moich danych osobowych) w celach promocji szkoły w formie galerii zdjęć na szkolnej stronie internetowej,
zdjęć na różnego typu planszach i/lub gablotach, prezentowanych w szkole i/lub podczas lokalnych imprez kulturalnooświatowych i/lub promocyjnych, artykułów wraz ze zdjęciami, zamieszczanych na szkolnej stronie internetowej
i/lub lokalnych portalach internetowych i/lub prasie lokalnej.
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody** na wykorzystanie wykonanie przeze mnie prezentacji lub jej fragmentów (i tym
samym na publikację moich danych osobowych) podczas lekcji chemii i/lub przedmiotów zawodowych w ZSUiS w Jaśle.
** niepotrzebne skreślić
......................................................................
(miejscowość, data)

..................................................................
(podpis rodzica / opiekuna prawnego
lub pełnoletniego uczestnika)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
1. Administratorem Twoich danych jest Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych z siedzibą w Jaśle, ul. Staszica 30b.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym możesz kontaktować się za pośrednictwem adresu
e-mail: iod.edu@powiat.jaslo.pl.
3. Twoje dane przetwarzane będą w związku z organizacją z konkursu „Chemia na co dzień”. Podanie danych zawartych
w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie - wypełniając go wyrażasz
zgodę na przetwarzanie danych w zakresie określonym Regulaminem konkursu. Jeżeli zgodzisz się na publikację
danych, to informacje o Tobie takie jak imię i nazwisko, szkoła, klasa, wynik uzyskany w konkursie) mogą zostać
bezpłatnie umieszczone na stronie internetowej szkoły, w mediach lokalnych i regionalnych oraz fanpagu szkoły
na Facebooku. Zgody na publikację danych zarówno w celach informacyjnych o konkursie jak i w celu promocji szkoły
są dobrowolne - nie są warunkiem udziału w Konkursie.
4. Dane przetwarzane w celu organizacji konkursu będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
Danych publikowanych na wskazanych wyżej stronach internetowych nie planuje się usuwać.
5. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom i nie będą przesyłane do państwa trzecich. Dane publikowane
na fanpagu przechowywane będą również na serwerach Facebooka.
6. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Przysługuje Ci prawo do wglądu w swoje dane, otrzymania ich kopii, do ich poprawiania oraz uzupełniania, prawo
do usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania. W dowolnym momencie możesz też wycofać zgodę
na publikację danych.
8. Jeżeli stwierdzisz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa przysługuje Ci prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych uzyskasz w sekretariacie Szkoły.

