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Patronat Honorowy
Burmistrz Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

REGULAMIN
1. Organizatorem konkursu jest PPP20
2. Celem imprezy jest:
 promowanie talentów zdolności i umiejętności uczniów ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się;
 poszerzenie oferty edukacyjnej związanej z nauką ortografii, utrwalanie zasad
i reguł pisowni;
 pobudzanie aktywności twórczej;
 podniesienie poczucia własnej wartości uczniów ze specyficznymi trudnościami
w nauce czytania i pisania;
 promowanie szkół zgłaszających uczestników;
 wspólne świętowanie „Dnia dla Niepodległej” i upamiętnienie 100 rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości.
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3. Wydarzenie „Parada Ortograficzna” jest skierowana do uczniów ze specyficznymi
trudnościami w nauce czytania i pisania, którzy chcą zaprezentować swoje pasje,
zainteresowania, talent, ale są przykładem na to, że ortografii można uczyć się
w różny sposób.
4. W wydarzeniu mogą wystąpić zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy
reprezentujące bemowskie szkoły podstawowe (klasy IV-VIII oraz klasy III
gimnazjum).
5. Każda placówka przygotowuje uczniów do parady (inwencja własna) oraz decyduje
ilu reprezentantów chce wytypować do udziału w wydarzeniu.
6. Zgłoszenia uczniów biorących udział w „Paradzie Ortograficznej” każda
z bemowskich placówek przekazuje drogą mailową na adres: ppp20@vp.pl/
ppp20@edu.um.warszawa.pl, lub składa do sekretariatu Poradni do 23.11.2018 r.
7. Nie wyłaniamy laureatów. Każde wystąpienie uczestnika jest ważne, warte
zaprezentowania.
8. „Parada Ortograficzna” nastąpi w przerwie konkursowej V edycji Dyktanda
Bemowskiego, w dniu 29.11.2018 roku w Sali Sesji Urzędu Dzielnicy Bemowo, około
godziny 13.00.
9. Uczniowie, którzy wezmą udział w wydarzeniu otrzymają pamiątkowe podziękowania
w postaci dyplomów i symbolicznych nagród.
10. Uczestnictwo w wydarzeniu oznacza zgodę na bezpłatne publikowanie
i wykorzystywanie materiałów fotograficznych i filmowych w prasie, Internecie oraz
innych mediach reklamujących imprezę.
11. Udział w wydarzeniu jest jednocześnie zgodą na postanowienia niniejszego
regulaminu.
W razie wątpliwości informacji udziela Sekretariat Poradni. Regulamin można pobrać z naszej strony
internetowej: ppp20.pl
Ochrona Danych Osobowych
1.

Rodzic/opiekun prawny dziecka/ucznia, które przystępuje do wydarzenia, wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przez organizatora w celu przeprowadzenia „Parady Ortograficznej”– w trybie art. 6 ust. 1 lit. a
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych Dz. U. UE L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.).

2.

Każdy z rodziców/opiekunów prawnych dzieci/uczniów biorących udział w „Paradzie Ortograficznej” udziela
zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych Dz. U. UE L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku
w związku z udziałem w „Paradzie Ortograficznej”. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim obejmuje
zestawienie wizerunku z innymi wizerunkami, jego przetworzenie oraz możliwość opatrzenia wizerunku
komentarzem.

