
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków 

w Opolu 
 

Regulamin XIII Międzyszkolnego Konkursu  

„Moja podróż – bezpieczna podróż w trudnych czasach” 

 

Zakres tematyczny: 

XIII Międzyszkolny Konkurs „Moja podróż” będzie realizowany w dwóch kategoriach: 

- Kategoria I - Uczniowie szkół podstawowych klas IV - VI, 

- Kategoria II - Uczniowie szkół podstawowych klas VII - VIII 

 

Przygotowanie pracy konkursowej: 

W ramach konkursu, uczeń przygotowuje prezentację multimedialną  

(pkt. 1) lub krótki film (pkt. 2),  przedstawiając bezpieczną podróż, którą odbył  

w trudnych czasach pandemii SARS-CoV-2. Prace powinny zawierać wyłącznie autorskie 

zdjęcia uczniów. W tym roku, ocenie będą podlegały tylko prace, ponieważ nie będzie 

finału konkursu na żywo.   

1. Prezentacja multimedialna (do 15 slajdów): 

 powinna zostać wykonana w programie MS Office PowerPoint lub 

OpenOffice.org  

 prezentacja powinna zawierać autorskie zdjęcia uczestników konkursu, 

może zawierać również pliki dźwiękowe w zależności od koncepcji pracy, 

umiejętności uczniów i przygotowanych materiałów.  

2. Film autorski: 

 wykonany w formacie avi, wmv, dvd (czas filmu do 5 minut) 

 w filmie należy wykorzystać wyłącznie autorskie zdjęcia i własne filmy. 

Uczestników konkursu oraz ich rodziców/prawnych opiekunów prosimy  

o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1) i dostarczenie 

oświadczenia wraz z pracą konkursową drogą elektroniczną na adres: 



szkola@psp2.opole.pl, lub pocztą na adres PSP nr 2 w Opolu, ul. Katowicka 35 45 – 061 

Opole. 

Finał konkursu: 

1. Prace konkursowe oraz oświadczenia należy dostarczyć do PSP nr 2 w Opolu 

 ul. Katowicka 35 45 – 061 Opole, drogą elektroniczną na adres: 

szkola@psp2.opole.pl, lub pocztą do  30 listopada 2020r.  

2. Podsumowanie konkursu nastąpi późną jesienią 2020r. 

3. Wyniki konkursu zostaną podane online, razem z wynikami konkursu otrzymają 

Państwo link do spotkania z podróżnikiem.  

4. Dyplomy i nagrody dla uczestników konkursu, którzy zajmą pierwsze 3 miejsca  

w każdej kategorii, zostaną dostarczone przez organizatorów konkursu osobiście 

do sekretariatów szkół. 

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela organizator p. Ewa Wąsowska.  

   

Organizator: Ewa Wąsowska 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE 

 DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z przystąpieniem do XIII Międzyszkolnego Konkursu „Moja podróż – bezpieczna  

podróż w trudnych czasach”, Ja ………………………………………………………………….., niżej  

podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz 

umieszczenie ich na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich 

Olimpijczyków w Opolu,  oraz Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu w Opolu wraz  

z podaniem imienia, nazwiska i nazwy szkoły, do której uczęszcza moje dziecko 

 

 …………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………........ 

( Imię, nazwisko uczestnika konkursu – nazwa Szkoły ) 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000) 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

 dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby  Konkursu, 

 dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z Konkursem,  

a w szczególności podczas prezentacji wyników  na stronie internetowej Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu, oraz Miejskiego Centrum 

Wspomagania Edukacji w Opolu, 

  mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.  

 

 

 ……………………………..………………. 

                                                                                  (Data i podpis składającego oświadczenie )* 

 

 

* - podpis rodzica/prawnego opiekuna uczestnika  

 
 
 


