Ogólnopolski Konkurs Edukacyjny na Krzyżówkę
Ochrona i kształtowanie środowiska
7. edycja
REGULAMIN
1. Cele Konkursu










Podnoszenie i rozwijanie świadomości proekologicznej dzieci i młodzieży.
Pobudzenie do kreatywnego myślenia i twórczej pracy nad zagadnieniami społeczno-przyrodniczymi .
Doskonalenie pracy w grupie.
Rozbudzenie zainteresowania łamigłówkami.
Poznanie zbiorów Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa Oddział MŁK.
Zachęcenie nauczycieli oraz dzieci i młodzieży do czynnego uczestnictwa w lekcjach muzealnych zwiększających
świadomość proekologiczną uczestników.
Opracowanie krzyżówki o tematyce przyrodniczej, proekologicznej z elementami ochrony środowiska i
zrównoważonego rozwoju nawiązującej do zbiorów Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa Oddział MŁK.
Opracowanie plastycznej szaty graficznej krzyżówki.
Zmotywowanie do podejmowania konkretnych działań na rzecz poprawy stanu środowiska .

2. Organizator Konkursu
Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa Oddział Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, ul Agrykola 1, 00-460 Warszawa
3. Uczestnicy Konkursu
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych
oraz edukacyjnych. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
Klasy 1–3 szkoły podstawowej
Klasy 4-6 szkoły podstawowej
Klasy 7-8 szkoły podstawowej
Zasady uczestnictwa w Konkursie




Utworzenie w szkole zespołu konkursowego, złożonego z minimum 5, maksimum 10 uczniów.
W jednej klasie można zorganizować jeden zespół, w jednej szkole można zorganizować wiele zespołów.
Przesłanie (lub dostarczenie) pracy na adres: Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa Oddział Muzeum Łazienki
Królewskie, ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs – krzyżówka”. W konkursie wezmą udział
prace, które dotrą do muzeum w nieprzekraczalnym terminie 30 kwietnia 2020 r.

4. Realizacja i opracowanie zadań konkursowych:
I. Arkusz papieru formatu A3:
Na jednej stronie arkusza opracowanie plastyczne (w dowolnej płaskiej technice plastycznej) krzyżówki o charakterze
przyrodniczym z elementami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju z przeznaczeniem do rozwiązania wraz z
poleceniami do haseł napisanymi na komputerze. Hasła, które będą występowały w krzyżówce, powinny mieć tematykę
ekologiczną. Do odwrotu pracy należy przykleić protokół zgłoszenia wraz z krótkim komentarzem czego uczestnicy
konkursu nauczyli się wykonując zadanie, jak oceniają czas poświęcony na opracowanie krzyżówki.
kl. 1-3 SP liczba haseł – 8-12 (osiem-dwanaście)
kl. 4-6 SP liczba haseł – 12-20 (dwanaście-dwadzieścia)
kl. 7-8 SP liczba haseł – 15-25 (piętnaście-dwadzieścia pięć)
II. Arkusz papieru formatu A3
Na jednej stronie arkusza przedstawienie identycznej krzyżówki rozwiązanej z poleceniami do haseł i z wyróżnionym
hasłem głównym. Na odwrocie pracy należy przykleić kserokopię protokołu zgłoszenia.
Praca, nadesłana na konkurs powinna zawierać następujące elementy:

1. Kartę o formacie A3 , na której znajduje się krzyżówka do rozwiązania w ciekawej szacie plastycznej i z
poleceniami do haseł z przyklejonym na odwrocie protokołem zgłoszenia (Załącznik nr 1).
2. Kartę o formacie A3, na której znajduje się krzyżówka rozwiązana (z wyróżnionym hasłem głównym) w
ciekawej szacie plastycznej z poleceniami do haseł z przyklejoną na odwrocie kserokopią protokołu
zgłoszenia (załącznik nr 1).
3. Oświadczenia rodziców / prawnych opiekunów uczniów biorących udział w konkursie (Załącznik r 2)
4. Oświadczenie opiekuna grupy (Załącznik nr 3)
5. Kryteria oceny
Komisja konkursowa będzie oceniać prace według następujących kryteriów:
 kompletność nadesłanych opracowań (prace niekompletne zostaną zdyskwalifikowane),
 poprawność wykonania zadań,
 wykorzystanie znaczenia roli świadomości proekologicznej w życiu społeczności,
 umiejętność wykorzystania elementów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
 czytelność, estetyka opracowania, ciekawe ujęcie plastyczne,
 uczestnictwo - w czasie trwania konkursu (tj. od momentu ogłoszenia konkursu do końca terminu składania prac) w zajęciach edukacyjnych lub zwiedzaniu Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa Oddział MŁK,
 poprawność merytoryczna i językowa (prace z błędami rzeczowymi oraz rażącym błędami językowymi – w tym
ortograficznymi zostaną zdyskwalifikowane)
6. Komisja konkursowa dokona oceny prac. Decyzje Komisji Konkursowej będą ostateczne.
7. Ogłoszenie wyników i nagrody
Po zakończeniu Konkursu wyniki konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej: www.lazienki-krolewskie.pl.
9 zespołów, których prace zostaną ocenione najwyżej, otrzymają zaproszenie do Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa Oddział
MŁK na uroczyste wręczenie nagród. Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca zespoły kl. 1-3, kl. 4-6, oraz kl. 7-8
SP otrzymają nagrody. Przewidziana jest również nagroda dla każdego z 9 opiekunów najlepszych zespołów. Wszyscy
nagrodzeni otrzymają dyplomy.
8. Informacje na temat Konkursu
Regulamin konkursu wraz z protokołem zgłoszenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Muzeum Łazienki
Królewskie: www.lazienki-krolewskie.pl . W sprawie konkursu można kontaktować się telefonicznie 518-684-215 lub
mailowo: RezerwacjeMLiJ@lazienki-krolewskie.pl
9. Prawa autorskie:
Uczestnik Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone
prawa autorskie do przesłanych materiałów konkursowych, a także oświadcza, iż przygotowane przez niego materiały nie
naruszają praw osób trzecich. Ewentualne roszczenia osób trzecich w wyżej wymienionym zakresie będą kierowane przez
Organizatora bezpośrednio do Uczestnika, który wraz ze zgłoszeniem pracy zwalnia Organizatora z odpowiedzialności w
tym zakresie.
Wszystkie osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach podczas gali wręczania nagród i wyróżnień, w tym Uczestnik,
wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w materiałach promujących konkurs oraz w
sprawozdaniach relacjonujących przebieg gali wręczania nagród.
Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora przesłanych materiałów, w sposób
nieograniczony czasowo i terytorialnie w celach związanych z promocją konkursu oraz działalności Organizatora, w
następującym zakresie, tj. utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, wykorzystanie w całości lub części,
rozpowszechnianie i publikację w Internecie, jak również wydawnictwach drukowanych, udostępnianie publiczne w
ramach wystaw i pokazów, wprowadzanie do pamięci komputera oraz archiwizowanie.
10. Uwagi końcowe
Uczestnicy Konkursu przyjeżdżają do MŁiJ Oddział MŁK na koszt własny. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do
zatrzymania nadesłanych opracowań i wykorzystania ich w celach dydaktycznych. Organizator zastrzega sobie prawo do
opublikowania zwycięskich prac. Wysyłając Protokół zgłoszenia do konkursu uczestnik akceptuje w całości Regulamin i
zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w
niniejszym Regulaminie.
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ZAŁĄCZNIK Nr 1
PROTOKÓŁ ZGŁOSZENIA
do 7 edycji
Konkursu Edukacyjnego na Krzyżówkę
Ochrona i kształtowanie środowiska
Nazwa i adres szkoły/ placówki
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….....
telefon …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
e-mail ..............................................................................................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna zespołu (Drukowanymi literami)………………………..........................................................

telefon kontaktowy…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
e-mail ..............................................................................................................................................................
Data odwiedzenia Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa………………………………………
Imiona i nazwiska uczniów – członków zespołu
(drukowanymi literami)
poziom nauczania..................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

Komentarz i uwagi – po wykonaniu pracy:
czego uczestnicy Konkursu nauczyli się wykonując zadanie, jak oceniają czas poświęcony na wykonanie Krzyżówki?
………………………………………………………………………………………………............................................................................
………………………………………………………………………………………………............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pieczęć szkoły
............................
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Pieczątka i podpis dyrektora szkoły
.........................................................

ZAŁĄCZNIK Nr 2
Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów ucznia/ uczestnika biorącego udział w konkursie
Jako opiekun prawny
……………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko ucznia)
………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa i adres szkoły)
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia. Ponadto dobrowolnie wyrażam zgodę na
nieodpłatne,
nieograniczone
terytorialnie
ani
czasowo,
wykorzystanie
i rozpowszechnianie przez Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie w jego oficjalnym serwisie internetowym, wizerunku ww.
małoletniego w postaci zdjęć z uroczystości wręczenia nagród oraz publiczne udostępnianie, wystawianie i odtwarzanie prac mojego
dziecka / podopiecznego wykonanych na 7. Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego na Krzyżówkę „Ochrona i kształtowanie
środowiska”.
Wizerunek Dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji bez
obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
Oświadczam, że jestem świadomy, iż wizerunek Dziecka może być zestawiony z wizerunkami innych osób obecnych w tym samym czasie
na uroczystości wręczenia ww. nagród.

……………………………………………………………………………………..
(miejscowość, data, podpis rodziców, opiekunów)

ZAŁĄCZNIK Nr 3
Oświadczenie nauczyciela - opiekuna grupy uczniów biorących udział w konkursie
……………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa i adres szkoły)
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.
Ponadto dobrowolnie wyrażam zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie ani czasowo, wykorzystanie i rozpowszechnianie przez
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie w jego oficjalnym serwisie internetowym, mojego wizerunku w postaci zdjęć z uroczystości
wręczenia nagród 7. Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego na Krzyżówkę „Ochrona i kształtowanie środowiska”.
Mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji bez obowiązku
akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
Oświadczam, że jestem świadomy, iż mój wizerunek może być zestawiony z wizerunkami innych osób obecnych w tym samym czasie na
uroczystości wręczenia ww. nagród.

……………………………………………………………………………………..
(miejscowość, data, podpis)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) – dalej RODO − informujemy, że:
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Administrator Danych Osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, adres: ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa („Administrator Danych”,
„administrator”).
I.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych oraz
realizacji swoich uprawnień pod adresem e-mail: iod@lazienki-krolewskie.pl lub pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Muzeum Łazienki Królewskie w
Warszawie, adres: ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa.
II.

Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe:
w celu wypełnienia obowiązków organizatora konkursu, w tym obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach oraz ich publikacji i wyłaniania zwycięzców
oraz przyznawania i wysyłania nagród konkursowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
b) w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
A także w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
a) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
b) w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.
Jeśli Twoje dane osobowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie, udostępnił je nam nauczyciel/opiekun grupy, składający zgłoszenie do
Konkursu. Twoje dane osobowe są przetwarzane w zakresie odpowiadającym celom wskazanym powyżej. Typowe dane wymagane dla realizacji tych
celów to imię, nazwisko.
a)

III.

IV.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
a) Firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne,
b) Firmy archiwizujące i niszczące dokumenty,
c)
Firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.
V. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji konkursu, a po
jego zakończeniu - przez okres przedawnienia roszczeń.
VI. Przysługuje Ci:
a)
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b)
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c)
prawo do usunięcia danych osobowych,
d)
prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e)
prawo do przenoszenia danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6
ust. 1 lit. b RODO),
f)
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym nie ma to
wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia,
g)
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony
interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
VII. Jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
VIII. Podanie danych osobowych jest niezbędne do złożenia kompletnego zgłoszenia i udziału w konkursie oraz jego realizacji.

IX. Twoje dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ.
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