Powiatowy Konkurs Szkolnych Klubów Wolontariatu
„Skrzydła Aniołów” - I Gala Wolontariatu Szkół Podstawowych
i Gimnazjów.
„Ten najbardziej potrzebuje pomocy,
którego prośba o nią jest najcichsza”

Konkurs skierowany jest do Szkolnych Klubów/Kół Wolontariatu
działających w szkołach podstawowych, szkołach podstawowych
z oddziałami gimnazjalnymi oraz w gimnazjach powiatu
częstochowskiego
Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie - Szkolny Klub
Wolontariatu
Nauczyciele organizujący: Agnieszka Kula, Ewa Bogdał
Cele konkursu:
• Promowanie idei bezinteresownej pomocy innym.
• Dzielenie się doświadczeniem z działalności SKW.

• Wyłonienie najbardziej zaangażowanego Szkolnego Klubu/Koła Wolontariatu.

Regulamin
Przebieg konkursu:
Szkolny Klub/Koło Wolontariatu, przystępujący do konkursu, dokumentuje
przebieg podjętych przez siebie działań od października 2018 r. do kwietnia 2019 r.
Następnie tworzy ze zgromadzonych materiałów prezentację multimedialną
opatrzoną komentarzem. Prezentacja może zawierać maksymalnie 30 slajdów, czas
trwania do 5 minut. Należy ją wykonać w programie PowerPoint 2010 lub nowszym.
Można też użyć jego odpowiednika do tworzenia prezentacji z pakietów OpenOffice
lub LibreOffice. WAŻNE: Pracę należy zapisać w formacie PPTX lub PPSX
(prezentacje programu PowerPoint). Prezentacje w innych formatach nie będą
przyjmowane. Dozwolone jest używanie animowanych efektów oraz podkładów
dźwiękowych.
Gotowe prezentacje należy przesłać
gala.wolontariatu.sp29@gmail.com

jako

załącznik

na

adres

e-mail:

Zasady zgłaszania:
• Szkolne zespoły wolontariuszy, chcące wziąć udział w konkursie, zgłasza
w terminie do 6.01.2019r. opiekun SKW.
• Zgłoszona szkoła może przedstawić tylko jedną pracę konkursową.
• Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać drogą elektroniczną
na adres sp29@edukacja.czestochowa.pl (formularz w załączniku). Temat
wiadomości: Konkurs SKW.
• Do 15.04.2019r. opiekun zgłoszonego wcześniej SKW wysyła gotowe
prezentacje PowerPoint jako załącznik na adres e-mail:
gala.wolontariatu.sp29@gmail.com

Kryteria oceniania:
• Innowacyjność przedsięwzięcia.
• Zaangażowanie wolontariuszy.
• Czas poświęcony na wykonywanie zadań.
• Skuteczność podejmowanych działań.
•

Estetyka oraz poprawność językowa i ortograficzna prezentacji.

Wyniki konkursu:
uroczystej I Gali Wolontariatu Szkolnych Klubów
Wolontariatu wyłonione zostaną najprężniej działające zespoły wolontariuszy.
Wyróżnionym SKW będą wręczone symboliczne statuetki, a wszyscy uczestnicy
otrzymają pamiątkowe dyplomy. O terminie i miejscu gali uczestnicy zostaną
poinformowani w późniejszym terminie.
Podczas

Postanowienia końcowe:
• Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był
w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.
• Nadzór nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawować będzie Komisja
Konkursowa.
• Komisja Konkursowa składać się będzie z 3 osób.
• Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
• Organizator zastrzega, że nie zwraca nadesłanych prac.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego
na skutek okoliczności niezależnych od niego.
• Poprzez zgłoszenie do udziału w konkursie i przystąpienie do niego, uczestnicy
wyrażają zgodę i upoważniają organizatora do przetwarzania ich danych
osobowych dla celów organizacyjnych, wyłonienia laureatów konkursu oraz
wydania nagród, jak również do publikowania tych danych na stronie
internetowej szkoły. Klauzula informacyjna w załączniku.
• Uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych
oraz ich poprawiania.
• Zgłaszając swój udział w konkursie i przystępując do niego, uczestnik
akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
• Wszelkie pytania prosimy kierować do organizatorów:
gala.wolontariatu.sp29@gmail.com

Organizatorzy:
Agnieszka Kula
Ewa Bogdał

Formularz zgłoszeniowy na Powiatowy Konkurs
Szkolnych Klubów Wolontariatu „Skrzydła Aniołów”
Podmiot zgłaszającyDane szkoły
Nazwa

Adres

Telefon

Adres mailowy
Imię i nazwisko opiekuna
lub opiekunów SKW
Telefon
Ilość wolontariuszy w SKW

o Oświadczam, autorami prezentacji i wykorzystanych w niej materiałów są członkowie
SKW działającego w szkole:
….......................................................................................................................................

o Oświadczam, że nadesłana praca nie narusza praw osób trzecich.
o Oświadczam, że prezentacja nie była wykorzystywana w innych konkursach.
o Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem

Powiatowego Konkursu
Szkolnych Klubów Wolontariatu „Skrzydła Aniołów” i akceptuję jego warunki.

o Oświadczam, że udzielam Organizatorowi Konkursu prawa do korzystania przez czas
nieoznaczony, do publikacji na stronie internetowej Organizatora www.sp29czest.pl
oraz do wykorzystywania materiałów podczas Gali Wolontariatu. Klauzula
informacyjna w załączniku.

o Oświadczam, iż rodzice/opiekunowie prawni uczniów, biorących udział w konkursie,
wyrazili zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych ich dzieci na
potrzeby Powiatowego Konkursu Szkolnych Klubów Wolontariatu „Skrzydła
Aniołów” na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z póź zm.).

Podpis nauczyciela zgłaszającego

Podpis Dyrektora Szkoły

Klauzula informacyjna
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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) informuję, że:
•
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 29 im.
Królowej Jadwigi z siedzibą w Częstochowie, tel.: 343 62 71 48 e-mail:
sp29@edukacja.czestochowa.pl
• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail:
iodjs@sod.edu.pl lub nr tel.343 62 51 05
• Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, którą jest zgłoszenie
do konkursu i akceptacja regulaminu, w celu:
- prowadzenia dokumentacji konkursowej,
- prezentacji prac konkursowych,
- publikacji listy zwycięzców,
- publikacji na stronie internetowej szkoły, udostępnienia w mediach,
rozpowszechnianie na portalach społecznościowych przez upoważnionego
pracownika.
• Odbiorcami Państwa danych osobowych będą uczestnicy konkursu oraz organizatorzy
konkursu.
• Dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody lub okres
przechowywania będzie zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt B5.
• Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
• Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy prawa.
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.
Administrator danych osobowych

