RADOMSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
26-600 Radom, ul. J. Słowackiego 17,
www.rodon.radom.pl

tel. 48 3600005, fax 48 3600065,

e-mail: rodon@rodon.radom.pl

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ
zorganizowanej w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu
Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa” - inicjatywa edukacyjna
skierowana do uczniów i nauczycieli.
Organizator:
Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Współpraca:
Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu
Data:
27 maja 2013 roku
Miejsce:
Urząd Miejski w Radomiu, ul. Kilińskiego 30 (sala 114)
Czas trwania:
2 godziny
Cele gry:
poszerzenie wiedzy uczniów na temat danych osobowych i ich ochrony oraz
poszanowania praw człowieka, kształtowanie świadomej i aktywnej postawy
obywatelskiej.
Odbiorcy:
młodzież w wieku 12-15 lat ze szkół podstawowych oraz gimnazjów.
Z każdej szkoły może brać udział tylko jedna 3-osobowa drużyna wraz
z opiekunem.
Zgłoszenie pisemne, podpisane przez dyrektora szkoły, zawierające imiona
i nazwiska uczniów oraz opiekuna należy dostarczyć do Radomskiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą przy ulicy Słowackiego 17 w Radomiu do
dnia 17 maja 2013 roku.
Wraz
ze
zgłoszeniem
należy
dostarczyć
w
formie
pisemnej:
- zgody rodziców/opiekunów prawnych uczniów na:
• udział w grze i na przetwarzanie danych w związku z grą,
• umieszczenie imion i nazwisk a także wizerunku na stronie internetowej
Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i w radomskich
mediach,
- zgodę nauczyciela-opiekuna uczniów na:
• przetwarzanie danych w związku z grą,
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• umieszczenie imienia i nazwiska a także wizerunku na stronie
internetowej
Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
i w radomskich mediach.
Idea gry:
gra polegać będzie na rozwiązaniu zadań dotyczących tematyki ochrony danych
osobowych. Uczniowie otrzymają zadania do wykonania w każdym z czterech
punktów usytuowanych w sali, które oznaczone będą nazwami miejsc, gdzie
przetwarzane są dane osobowe mieszkańców Radomia. Każdy zespół uczniowski
w wyznaczonym czasie powinien dostarczyć rozwiązania zadań do KOMISJI
powołanej przez organizatora.
W czasie gry nie wolno korzystać z materiałów pomocniczych i urządzeń
teleinformatycznych. Niezastosowanie się do tego wymogu będzie skutkowało
dyskwalifikacją drużyny.
Metody:
aktywizujące
Treści zadań:
zadania zostaną przygotowane w oparciu o materiały zamieszczone na płycie
przygotowanej przez GIODO dla celów realizacji Ogólnopolskiego Programu
Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa” - inicjatywa edukacyjna skierowana
do uczniów i nauczycieli, w szczególności ABC ochrony danych osobowych i ulotki
informacyjne. Płyty zostały przekazane przedstawicielom szkół podczas spotkania
informacyjnego, które odbyło się 5 grudnia 2012 w siedzibie RODoN-u.

Plan przebiegu gry:
Dryżyny z opiekunami zgłaszają się w miejscu przeprowadzenia gry najpóźniej
o godzinie 11.50.
12:00 – 12.15 zapoznanie z zasadami gry, losowanie przez drużyny kolejności
punktów na sali, z których pobierane będą zadania.
12:15 –
start drużyn
12:15–13:15 przejście drużyn według wyznaczonej w sali trasy i rozwiązanie
zadań. Każde zadanie drużyna powinna rozwiązać w czasie 12
minut od momentu pobrania. Jeśli po tym czasie nie odda
rozwiązań do Komisji otrzyma za zadanie 0 punktów.
13:15–13:30 ocena drużyn i wyłonienie zwycięzców, przedstawienie
prawidłowych rozwiązań.
13:30–14:00 prelekcja dla młodzieży na temat bezpieczeństwa – Wydział
Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
Uwagi
O udziale w grze miejskiej decyduje kolejność zgłoszeń (10 pierwszych szkół).

