Ośrodek Kultury Arsus oraz Szkoła Podstawowa nr 360
w Warszawie zapraszają do udziału w projekcie:

Projekt opracowany jest w ramach realizowanego przez szkoły Ogólnopolskiego
Programu Edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa”. Skierowany jest do uczniów
wszystkich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Projekt jest elementem składowym organizowanych po raz XV przez Ośrodek Kultury
Arsus Prezentacji Aktywności Kulturalnej Szkół Ursusa PAKSU 2019.
Tematem wiodącym PAKSU 2019 są „NASZE WYBORY". Temat idealnie wpisuje się
w ogólnopolski program "Twoje dane - Twoja sprawa", którego organizatorem jest Urząd
Ochrony Danych Osobowych. Każdego dnia wielokrotnie podejmujemy wybory, które
w dzisiejszych czasach są nierozłącznym elementem korzystania z urządzeń mobilnych,
internetu w tym portali społecznościowych: umieścić zdjęcie, polubić wydarzenie, wypełnić
formularz, napisać komentarz, kliknąć w link, zarejestrować konto, itp. Różne są konsekwencje
naszych wyborów/decyzji. Młodzież ma różne doświadczenia, zna różne historie.
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W ramach realizacji projektu Udany Oficjalny Debiut Oryginalny – Nasze wybory
powstanie publikacja – książka, która będzie zbiorem prac literackich. Autorami prac będą
uczniowie ursuskich szkół. Wybrane przez nauczycieli opowiadanie, rozprawka, esej,
a może fraszka lub wiersz będą zamieszczone w przygotowanej książce. Projekt UODO –
Nasze Wybory ma charakter przeglądu twórczości literackiej. Chcemy promować talenty
literackie uczniów ursuskich szkół.
Element edukacyjny projektu czyli uświadamianie praw i obowiązków młodym ludziom,
promowanie ochrony danych osobowych, swojej prywatności, a także bezpiecznego
korzystania z internetu leży w interesie nas wszystkich i świetnie wpisuje się
w problematykę tegorocznych PAKSU 2019.
Każdy autor pracy otrzyma wydany zbiór wszystkich zgłoszonych prac.
Pomysł Projektu UODO – Nasze Wybory został zaakceptowany przez organizatora
Programu „Twoje dane – twoja sprawa”. W książce planowane jest zamieszczenie listu
skierowanego do uczniów dzielnicy Ursus oraz podziękowania (imienne) od Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wręczenie książek nastąpi podczas finałowych pokazów XV Prezentacji Aktywności
Kulturalnej Szkół Ursusa PAKSU 2019, które odbędą się w dniach 28 – 29 maja. Wydarzenie
zbiegnie się z datą wprowadzenia w maju 2018 r. nowych przepisów dotyczących ochrony
danych osobowych obowiązujących w całej Unii Europejskiej, znanych pod nazwą RODO.
Gorąco zachęcamy szkoły Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do włączenia się
w realizację projektu i zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem. Nauczycielom
życzymy udanych, choć mamy nadzieję trudnych wyborów prac, które znajdą się
w przygotowanej książce.

Edyta Gawlicka
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 360
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Bogusław Łopuszyński
Dyrektor
Ośrodka Kultury “ARSUS”
w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
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REGULAMIN PROJEKTU
Udany Oficjalny Debiut Oryginalny – NASZE WYBORY
Projekt organizowany jest w ramach realizacji
Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa”
oraz
XV Prezentacji Aktywności Kulturalnej Szkół Ursusa PAKSU 2019

I. Postanowienia ogólne:
Hasło:
Organizator:

Udany Oficjalny Debiut Oryginalny – NASZE WYBORY
Szkoła Podstawowa nr 360 w Warszawie
Ośrodek Kultury Arsus Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

II. Temat Projektu
Tematem projektu jest napisanie w języku polskim opowiadania prozą, wiersza, fraszki, eseju.
Jego akcja może się toczyć w przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości. Inspiracją powinny
być zagadnienia związane z szeroko pojętą ochroną danych osobowych, ochroną wizerunku,
bezpieczeństwem w internecie oraz cyberprzemocą, hejtingiem, itp.
III. Cel Projektu:
Głównym celem projektu jest napisanie pracy literackiej nawiązującej do ochrony
danych osobowych, ochrony wizerunku, cyberprzemocy, hejtingu, itp.
Cele szczegółowe:
1. Popularyzowanie zagadnień związanych z potrzebą dbałości o dane osobowe i ochroną
wizerunku w internecie.
2. Kształtowanie właściwych postaw wśród uczniów w celu uniknięcia zagrożeń wynikających
z niewłaściwej ochrony danych osobowych i wizerunku.
3. Stworzenie piszącym możliwości prezentacji swojej twórczości.
4. Inspirowanie i popularyzowanie twórczości literackiej.
5. Stworzenie możliwości debiutu literackiego osobom do tej pory niepublikującym.
IV. Uczestnicy:
Uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych (w tym wygaszanych oddziałów gimnazjalnych)
oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
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V. Zasady:
1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest napisanie w języku polskim opowiadania prozą
z dialogami, eseju, fraszki, wiersza. Jego akcja może się toczyć w przeszłości,
teraźniejszości lub przyszłości.
2. Nadesłany

tekst

musi

być

samodzielną

pracą,

wcześniej

niepublikowaną

i nienagradzaną w konkursach literackich.
3. Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać tekst o objętości maksymalnie ok. 9 tys. znaków
ze spacjami (ok. 2 strony A4) wydruku komputerowego (dotyczy opowiadań).
4. Każdy z uczestników może zgłosić tylko jedną pracę.
5. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie trzy prace, które zostaną wydane we
wspólnej publikacji. Szkoła może zgłosić mniej prac.
6. Przesłana praca w jednym egzemplarzu musi być podpisana:


imię, nazwisko



klasa



szkoła



imię i nazwisko nauczyciela opiekuna

VI. Termin i miejsce składania prac
Prace należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 8 maja 2019 r. na adresy:
1. sekretariat szkoły: sp360@sp360.warszawa.pl
2. szkolny koordynator projektu: alewandowska@sp360.warszawa.pl

VII. Pozostałe informacje
1. Każdy uczestnik, autor przesłanej pracy otrzyma książkę, która będzie zbiorem wszystkich
prac literackich uczniów ursuskich szkół nadesłanych w ramach projektu.
2. Wydanie książki spoczywa na organizatorze – Szkole Podstawowej nr 360 w Warszawie.
3. Za przygotowanie i skład książki odpowiada szkolny koordynator programu „Twoje dane –
twoja sprawa” Anna Lewandowska wraz z zespołem odpowiedzialnym za projekt.
4. W książce zarezerwowane będzie miejsce dla sponsorów, którzy włączą się do projektu
finansując jego koszty.
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VIII. Postanowienia końcowe
1. Nadsyłając pracę i podając dane osobowe, uczestnik wyraża zgodę na ich
wykorzystanie na potrzeby Projektu Udany Oficjalny Debiut Oryginalny – NASZE
WYBORY

w

celu

umieszczenia

imienia

i

nazwiska

oraz

nazwy

szkoły

w przygotowanej w ramach Projektu publikacji.
2. Przesłanie pracy przez uczestnika konkursu oznacza, że nie naruszył on praw autorskich
innych osób.
3. W przypadku wystąpienia z roszczeniami osób trzecich, zaspokaja je w całości uczestnik
konkursu.
4. Nauczyciel - opiekun przesyłając pracę ucznia/uczniów i podając swoje dane
osobowe wyraża zgodę na ich wykorzystanie na potrzeby Projektu Udany Oficjalny
Debiut Oryginalny – NASZE WYBORY w celu umieszczenia imienia i nazwiska
w publikacji.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w niniejszym
Regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności niezależne od niego.
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