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Regulamin konkursu językowego dla uczniów 
klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół 
ponadpodstawowych z terenu powiatu oświęcimskiego

I. ORGANIZATOR KONKURSU:

Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu.

II. CELE KONKURSU:

 rozwijanie umiejętności  językowych, w tym umiejętności  podążania
za instrukcjami i tworzenia treści w języku angielskim;

 doskonalenie kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności sprawnego
posługiwania się aplikacjami internetowymi w języku obcym;

 zmotywowanie  do  twórczej  refleksji  -  z  przymrużeniem oka -  nad
trudnym  doświadczeniem,  jakim  jest  roczny  lockdown  z  powodu
pandemii koronawirusa.

III. UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs jest skierowany do:

 uczniów  klas  VII  i  VIII  szkół  podstawowych  z  terenu  powiatu
oświęcimskiego;

 uczniów  szkół  ponadpodstawowych  z  terenu  powiatu
oświęcimskiego.

Z każdej z tych dwóch kategorii wiekowych zostaną wyłonieni zwycięzcy.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną, samodzielnie wykonaną
pracę. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.

2. W konkursie oceniane będą  komiksy wykonane przy pomocy narzędzi
cyfrowych dostępnych po rejestracji na edukacyjnej stronie internetowej:
www.makebeliefscomix.co  m  

Instrukcja korzystania ze strony w języku angielskim znajduje się pod tym
linkiem: 
www.makebeliefscomix.com/create-comix-demo/

Do  wykonania  komiksu  można  posłużyć  się  przykładowymi  pytaniami
zawartymi w sekcji „Comic Starters”: 
www.makebeliefscomix.com/coronavirus-comic-diary/

Komiks  musi  zawierać  się  w  minumum  10,  a  maksymalnie  18
okienkach (nie  wliczając  okienka  Coronavirus  Comic  Starters,  jeśli
uczestnik postanowi z niego skorzystać).
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Aby sprawdzić  ogólną  poprawność  gramatyczną  i  ortograficzną  tekstu,
można skorzystać z automatycznego korektora na stronie internetowej:

www.languagetool.org

Należy wybrać opcję British English.

3.  Komiks  należy  zapisać  poprzez  wybór  opcji:  PRINT-SHARE-EMAIL,
a następnie: SAVE IMAGE TO DISC; należy zmienić nazwę zapisanego pliku
na  zawierającą  IMIĘ,  NAZWISKO,  KLASĘ,  SKRÓT  NAZWY  SZKOŁY  oraz
MIEJSCOWOŚĆ, np.:

Jan_Kowalski_8d_SP3_Oświęcim.png

Plik należy wysłać w formie załącznika na adres email organizatora:

sekretariat.mdk@powiat.oswiecim.pl

Termin nadsyłania komiksów mija 20 maja 2021 roku.

4. W treści emaila również należy umieścić metryczkę z danymi uczestnika
konkursu:

 imię i nazwisko uczestnika,

 klasa, nazwa szkoły i miejscowość,

 numer telefonu kontaktowego oraz adres email (jeśli uczestnik nie
wysyła zgłoszenia osobiście,  należy podać  numer kontaktowy oraz
imię i nazwisko opiekuna prawnego lub nauczyciela zgłaszającego go
do konkursu).

5.  Zgłoszenie  prac  do  konkursu  jest  równoznaczne  z  przeniesieniem
majątkowym  praw  autorskich  na  rzecz  organizatora  bez  prawa  do
wynagrodzenia twórcy.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji
i reprodukcji prac.

7.  Jury  dokona  oceny,  przyzna  nagrody  i  wyróżnienia  oraz  podejmie
decyzję w sprawie kwalifikacji prac do wystawy. Ocenie podlegać będą:

 kompozycja  treści  i  obrazów  w  okienkach  oraz  umiejętność
wykorzystania dostępnych na stronie narzędzi do tworzenia  komiksu
(max. 5 punktów);

 poprawność językowa tekstu w języku angielskim – wersji brytyjskiej
(max. 5 punktów)

 opowiedziana historia – pomysł, spójność przekazu i puenta (razem
max. 9 punktów).

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
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9. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

10. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

11.  Uroczyste  wręczenie  nagród  nastąpi  w  czerwcu 2021  r. Wyniki
konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej MDK oraz profilu
społecznościowym placówki.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Zgłoszenie  do  udziału  w konkursie  oznacza  zgodę  na  przetwarzanie
przez organizatora danych osobowych podanych w formularzach i kartach
zgłoszenia  w  celach  niezbędnych  do  prawidłowego  przeprowadzenia
organizowanego wydarzenia (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO).

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: imienia i
nazwiska,  klasy,  miejscowości,  nazwy  instytucji  delegującej  w  zakresie
publicznej promocji i sprawozdawczości konkursu.

3.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  fotograficznej  rejestracji
wydarzenia  oraz  jego  prezentacji  w  materiałach  promocyjnych
i sprawozdawczych, związanych z organizowanym konkursem.

4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie
zdjęć  i  materiałów  multimedialnych  zawierających  wizerunek  osób
biorących udział w konkursie.

5. Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu i opiekunów znajduje
się w załączniku do Regulaminu.

ZAPRASZAMY!

KONKURS WSPÓŁFINANSOWANY Z BUDŻETU  KONKURS WSPÓŁFINANSOWANY Z BUDŻETU  Starostwa Powiatu OświęcimskiegoStarostwa Powiatu Oświęcimskiego i  i Gminy ChełmekGminy Chełmek
REALIZOWANY DZIĘKI UPRZEJMOŚCI TWÓRCY STRONYREALIZOWANY DZIĘKI UPRZEJMOŚCI TWÓRCY STRONY   MakeBeliefsComix.com,MakeBeliefsComix.com, Billa Zimmermana Billa Zimmermana
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Załącznik do regulaminu konkursu na komiks w języku angielskim
“My Corona Diary 2021”

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)  2016/679  z  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 (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1),
dalej RODO, informujemy, że:

 Administratorem  danych  osobowych  uczestników  konkursu  jest
Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu z siedzibą: 32-600 Oświęcim, ul.
Olszewskiego  1.  Administrator  prowadzi  operacje  przetwarzania  danych
osobowych uczestników konkursu.

 Dane kontaktowe Administratora: sekretariat.mdk@powiat.oswiecim.pl.

 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się
skontaktować  poprzez  e-mail:  iod@powiat.oswiecim.pl.  Z  inspektorem
ochrony  danych  można  się  kontaktować  we  wszystkich  sprawach
dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  korzystania  z  praw
związanych z przetwarzaniem danych.

 Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu
realizacji konkursu na komiks w języku angielskim “My Corona Diary 2021”
i jego promocji.  Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestników
konkursu jest art.6 ust.1 pkt. a) RODO.

 Dane  osobowe  uczestników konkursu  mogą  zostać  udostępnione  innym
podmiotom – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul.  Wyspiańskiego 10,
32-600  Oświęcim,  wyłącznie  w  celu  realizacji,  ewaluacji,  kontroli,
monitoringu i sprawozdawczości konkursu na komiks w języku angielskim. 

 Podanie  danych  jest  dobrowolne,  aczkolwiek  odmowa  ich  podania  jest
równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.

 Każdy uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich
poprawiania oraz do ich usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, wniesienia
skarg  do  organu  nadzorczego  (tj.:  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych,  ul.  Stawki  2,  00  –  193  Warszawa.),  cofnięcia  zgody  na
przetwarzanie  danych  osobowych,  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 Dane osobowe uczestników konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 Dane  osobowe  uczestników  konkursu  będą  przechowywane  w  czasie
niezbędnym do realizacji i kontroli konkursu na komiks w języku angielskim
“My Corona Diary 2021” do 5 lat od zamknięcia konkursu.
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