
 
 I OGÓLNOPOLSKI KONKURS TECHNICZNY  

„ MASZYNA PRZYSZŁOŚCI”                                                               

1. Organizatorzy:  

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym. 

 

2. Adresaci: 

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych publicznych                                     

i niepublicznych funkcjonujących na terenie Polski. 

  

3. Cele konkursu: 

- rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży ; 

- popularyzowanie zainteresowań politechnicznych dzieci i młodzieży ; 

- rozwijanie zdolności technicznych. 

 

4.  Założenia: 

- W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I-VI szkół podstawowych publicznych                                   

i niepublicznych funkcjonujących na terenie Polski; 

- Uczniowie muszą zaprojektować przestrzenną maszynę przyszłości, która może okazać się 

przydatna dla ludzi ; 

- Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach: 

 * uczniowie klas I-III SP 

 *uczniowie klas IV-VI SP 

- Wykonane  prace muszą być pracami własnymi (wykonanymi samodzielnie), wcześniej 

nigdzie nie publikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach ; 

- Ze względu na sytuację sanitarno-epidemiologiczną, szkolny opiekun konkursu drogą 

mailową wysyła zdjęcie pracy ucznia, wraz ze zgodą uczestnika konkursu na przetwarzanie                                 

i publikację danych osobowych; 

- Każda szkoła może przesłać zdjęcia maksymalnie trzech prac w każdej kategorii wiekowej, czyli 

maksymalnie 6 zgłoszeń z klas I-VI SP; 

 - Uwiecznione na fotografii prace, muszą być formą przestrzenną; 

- Do każdego zdjęcia musi być dołączony Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Prace bez 

załącznika nie będą oceniane; 



 
- W załączniku jest miejsce na krótki opis stworzonego przedmiotu; 

- Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą autora na bezpłatne udzielenie prawa do 

publikowania i publicznej prezentacji jego prac przez organizatora; 

- Kwestie nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu; 

- Zdjęcia prac konkursowych wraz ze skanem zgód uczestników, należy przesłać  na adres 

mailowy:  spdl@edulomianki.pl  do 2 czerwca 2021 roku. Prace przesłane po tym terminie 

nie będą uwzględniane. Proszę w tytule maila wpisać „KONKURS TECHNICZNY-

ZGŁOSZENIE”; 

- Należy pamiętać, że nazwa pliku musi być zgodna z przykładem: KowalskiJanIIIA;  

- Lista zwycięzców wraz ze zdjęciami prac zostanie umieszczona do dnia 7 czerwca 2021 roku 

 na stronie internetowej www.spdl.edulomianki.pl oraz  www.lomianki.pl , a także na fanpage 

szkoły i gminy; 

- Dyplomy wraz z nagrodami zostaną przesłane na adres szkoły do dnia 18 czerwca 2021 roku. 

 

5.  Ocena prac: 

-Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora; 

- Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach: 

 * klasy I-III szkoły podstawowej 

 * klasy IV-VI szkoły podstawowej 

- Komisja Konkursowa dokona oceny prac według następujących kryteriów:  

- czytelność tematu 

- estetyka i staranność wykonania  

- pomysłowość i oryginalność  

- samodzielność wykonania pracy konkursowej 

 

6. Osoba odpowiedzialna za kwestie organizacyjne: 

Dyrektor szkoły Dawid Paweł Dziaduś tel.22-751-20-88 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym 

ul. Akinsa 6 

05-092 Łomianki 

 

 



 
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. 

Zgoda uczestnika konkursu na przetwarzanie  i publikację danych osobowych 

W I OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE TECHNICZNYM  

„ Maszyna przyszłości”                                                               

 

 

 

 

 

 

Krótki opis pracy ze wskazaniem co to jest i do czego służy: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:…………………………………………(Imię i Nazwisko) 

w ww. konkursie.  

Wyrażam świadomie i dobrowolnie zgodę na wykorzystanie  

i przetwarzanie danych osobowych dziecka zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016,                     

z późn. zm.) oraz Ustawą z o ochronie danych osobowych dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2019 poz. 1781). 

Potwierdzam przystąpienie do konkursu organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Marii 

Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym. Informuję, iż zapoznałem/-łam się z regulaminem konkursu.  

 

 

……………………………     ………………………………………. 

miejscowość, data      podpis osoby upoważnionej 

 

Imię i Nazwisko 

autora pracy 

 

 

Klasa  

Nazwa szkoły  

 

Imię i Nazwisko 

nauczyciela  

 

 

Telefon kontaktowy 

szkoły 

 

 



 
 

 „Wyrażam zgodę na podawania do publicznej wiadomości danych laureatów konkursu tj. imienia 

i nazwiska oraz szkoły w związku z udziałem w I OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE 

TECHNICZNY  „ Maszyna przyszłości”,  organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Marii 

Konopnickiej  w Dziekanowie Leśnym. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/-a 

dobrowolności podania danych, oraz że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych i ich 

poprawiania”. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1) administratorem danych osobowych Pani/Pana/dziecka jest Szkoła Podstawowa im. Marii 

Konopnickiej w Dziekanowie Leśny, ul.Akinsa 6, 05-092 Łomianki 

2) z inspektorem ochrony danych Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym  

mogą się Państwo kontaktować : Anna Pogorzelska, adres  mailowy : rodoanka@gmail.com 

3) dane osobowe Pani/Pana/dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania 

konkursowego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) tj. na podstawie wyrażonej zgody i zgodnie z treścią 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;  

4) dane osobowe Pani/Pana/dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia 

przedmiotowego konkursu; 

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych Pani/Pana/dziecka i ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania; 

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana/dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych Pani/ Pana/dziecka jest dobrowolne, ale niezbędne w 

celu przeprowadzenia konkursu; 

8) dane  Pani/Pana/dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania.  

  

 

……………………………………… 

       (podpis osoby upoważnionej) 


