
 

 

VI Międzyszkolny Konkurs Informatyczno - Polonistyczny:  

 „Adam Asnyk – poeta, który urodził się w Kaliszu.” –  prezentacja 

multimedialna 

 

Organizator:  

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 w Kaliszu.  

Nadzór nad realizacją konkursu Iwona Graczyk-Rykowska, Małgorzata Kędzierska. 

 

Współpraca: 

doradca metodyczny informatyki: Elżbieta Marchwacka,  

doradca metodyczny nauczania zintegrowanego: Małgorzata Kraszkiewicz 

 

Patronat nad konkursem:  

Prezydent Miasta Kalisza oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu 

 

Cel konkursu:                           

 promowanie dorobku Adama Asnyka w roku poety, 

 zainteresowanie poezją, 

 rozwijanie zainteresowań informatycznych i polonistycznych uczniów, 

 doskonalenie umiejętności obsługi programów użytkowych, 

 doskonalenie umiejętności przygotowania prezentacji multimedialnej w programie 

PowerPoint, 

 aktywizacja uczniów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym,  

 rozwijanie czytelnictwa. 

 Konkurs jest skierowany do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną ze szkół i placówek 

specjalnych każdego typu z województwa wielkopolskiego oraz  szkół ogólnodostępnych, 

w których uczą się uczniowie z orzeczeniami o niepełnosprawności intelektualnej.  

 Prezentacja powinna być wykonana w programie PowerPoint i zapisana  jako pokaz (*.pps, 

*.ppsx  na maksymalnie 14 slajdach (na slajdach nie podajemy informacji o autorze prezentacji). 

Czas odtwarzania do 3 minut (zawierająca automatyczne animacje, bez podkładu 

muzycznego, rozmiar pliku do 3 MB).  
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 Tematyka prezentacji musi nawiązywać do twórczości, dorobku, działalności i życia Adama 

Asnyka, który urodził się w Kaliszu. Tytuły pomocnicze: nasz poeta literat, społecznik;  rok 

Adama Asnyka; pisarz, który poruszał naszą wyobraźnię; okres dzieciństwa pisarza. 

 W konkursie mogą brać udział: 

  uczestnicy indywidualni, 

  jeden autor może przesłać jedną pracę.  

Etapy konkursu: 

 etap I – szkolny – 8 listopada 2018 r. 

Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiedzialne są Komisje Szkolne.  

   Informacje o Adamie Asnyku znajdują się w domenie publicznej. Korzystając z utworów 

należących do domeny publicznej należy pamiętać o konieczności respektowania autorskich praw 

osobistych twórcy, które trwają wiecznie. Ponadto, należy się upewnić, że mamy do czynienia 

z informacją oryginalną, a nie jego współczesnym opracowaniem. Znajdujące się 

w obiegu współczesne twórcze modyfikacje lub uzupełnienia utworów z domeny publicznej mogą 

być chronione. (informacje pochodzą ze strony http://prawokultury.pl). W prezentacjach należy 

wykorzystać informacje i zdjęcia wyłącznie w zakresie niechronionym. 

 

Prezentacje nie powinny zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa.  

Do etapu II konkursu przechodzą maksymalnie dwie najlepsze prezentacje z etapu szkolnego. 

 etap II – wojewódzki 

 Prezentacje należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mailowy: 

 e-kartka@odn.kalisz.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2018 r.  

 Prezentację  należy nazwać pseudonimem autora składającym się  4 znaków stanowiących 

kombinację dużych liter i cyfr.  

 Każdej prezentacji przesłanej w załączniku powinny towarzyszyć następujące informacje 

umieszczone w e-mailu:  

 temat e-maila: pseudonim autora, konkurs – Adam Asnyk,  

 tekst: tytuł prezentacji, nazwa szkoły, e-mail, telefon kontaktowy.  

Do przesłanych w formie elektronicznej prac wymagane są: 

a) załącznik nr 1 – oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie  

b) załącznik nr 2 – zgoda rodzica / opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych  

c) załącznik nr 3 – lista uczestników konkursu.  

Załączniki należy wydrukować i podpisane przesłać na adres: 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (sekretariat) 

ul. Wrocławska 182 

http://prawokultury.pl/
mailto:e-kartka@odn.kalisz.pl


 

 

62-800 Kalisz 

 

z dopiskiem – Konkurs – Adam Asnyk 

 kod – (pseudonim autora) 

w terminie do 10 listopada. 

  

1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 12 listopada 2018 roku na stronie internetowej: 

www.odn.kalisz.pl oraz stronie internetowej SOSW Nr 1 w Kaliszu: www.sosw1kalisz.pl oraz 

oficjalnym profilu szkolnym na portalu Facebook.  

2. Najlepsze prace zostaną wyróżnione i nagrodzone dnia 21 listopada 2018 r. o godz. 1200  

w ODN w Kaliszu. 

3. Kryteria oceny: 

 zawarta treść nawiązująca do twórczości, działalności, dorobku i życia poety 

Adama Asnyka 

 pomysłowość i oryginalność 

 poziom artystyczny wykonanej pracy  

 

4. Szczegółowe informacje –  e-kartka@odn.kalisz.pl. 

 

Postanowienia końcowe i klauzula informacyjna: 

Prace wykonane niezgodnie z założeniami regulaminu nie podlegają ocenie konkursowej. 

Np. 

 prace o rozmiarze pliku przekraczającym 3 MB 

Wyróżnione i nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie 

prawo wykorzystania i publikowania prac do promocji konkursu. Jeżeli wśród prac zostanie 

wykryty plagiat, za skutki prawne z niego wynikające odpowiada uczestnik konkursu i szkoła do 

której uczęszcza. 

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) zwanego dalej: "RODO" w myśl art. 13 ust. 1 RODO 

uprzejmie informujemy że: 

http://www.odn.kalisz.pl/
http://www.sosw1kalisz.pl/
mailto:e-kartka@odn.kalisz.pl


4 

1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców / opiekunów prawnych jest 

dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 ul. Kordeckiego 17a,   

62-800 Kalisz. 

2. W celu zapewnienia ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Administratora 

został powołany inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się drogą 

elektroniczną: adamlyskawka@interia.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu promocji osiągnięć uczniów biorących udział  

w konkursie, którego dotyczy niniejszy regulamin. Administrator powołując się na art. 6 ust. 

1 lit. a) RODO zwróci się z prośbą o wyrażenie zgody wskazując cele przetwarzania. 

4. Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców / opiekunów prawnych są udostępniane tylko  

i wyłącznie osobom i podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowną umowę 

powierzenia przetwarzania danych lub osoby te są upoważnione do przetwarzania tych 

danych z racji pełnionych obowiązków w placówce. Dodatkowo, w związku z realizacją 

drugiego etapu konkursowego Administrator udostępnia Państwa dane Ośrodkowi 

Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Ponadto Administrator w ramach realizacji czynności 

przetwarzania danych osobowych, bez względu na cel przetwarzania, jest uprawniony do 

ujawniania przetwarzanych danych organom publicznym w odniesieniu do prowadzonych 

przez nie czynności i postępowań.  

5. Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (USA) z uwagi na lokalizację 

serwerów usługodawcy również poza EOG. Komisja Europejska w dniu 12 lipca 2016 roku 

przyjęła decyzję wprowadzającą program Tarcza Prywatności UE-USA (ang. Privacy 

shield), stanowiącego o odpowiednim stopniu ochrony danych, do którego przystąpili 

odbiorcy danych przekazywanych przez Administratora.  

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego 

zostały zebrane a następnie zostaną usunięte. 

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od 

Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania oraz przeniesienia danych. A jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie 

zgody osoba, której dane dotyczą ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. 

Powyższe uprawnienia mogą być realizowane poprzez kontakt z Administratorem w jego 

siedzibie lub drogą elektroniczną na adres: sosw1kalisz@gmail.com 

mailto:adamlyskawka@interia.pl


 

 

8. Jeśli osoba której dane są przetwarzanie przez Administratora uzna, że odbywa się to 

niezgodnie z przepisami RODO ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym jest 

Urząd Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2  

00-193 Warszawa 

9. Administrator informuje, że decyzja odmowna odnośnie zgody na przetwarzanie danych  

w zakresie niezbędnym do zakwalifikowania uczestnika do konkursu będzie skutkować 

brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie. Natomiast decyzja odmowna odnośnie 

zgody na przetwarzanie danych w zakresie wizerunku będzie skutkować pominięciem 

informacji o dziecku podczas publikacji danych na temat wydarzeń, w których dziecko brało 

udział.  

10.  Dane osobowe nie są przetwarzane w celu automatycznego podejmowania decyzji  

w tym profilowania. 


