
 

 

Regulamin konkursu plastycznego 

Jak nas widzą – tak nas SPISzą. 

 Namaluj SPIS Rolny 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Statystyczny w Kielcach. 

2. Konkurs jest organizowany dla dzieci z terenu województwa świętokrzyskiego  
w dwóch kategoriach wiekowych 6- 10 lat oraz 11-15 lat. 

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, decyzje podejmuje Koordynator Konkursu,  
tj. Dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach. 

 

§ 2. 

Cel Konkursu 
 

Celem Konkursu jest promocja Powszechnego Spisu Rolnego oraz pobudzenie kreatywności  
uczestników, jak również umożliwienie im zaprezentowania swojego talentu. 

§3. 

Koordynacja i organizacja Konkursu 
 

1. Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad całością prac związanych z przebiegiem Konkursu 
sprawuje Koordynator. 

2. Oceny prac w oparciu o kryteria ustalone w §6. pkt 5 dokona trzyosobowa Komisja 
Konkursowa powołana przez Organizatora.  

3. Do prowadzenia spraw bieżących związanych z przebiegiem Konkursu oraz wszelkich działań 
organizacyjno-administracyjnych Koordynator powołuje Komitet Organizacyjny. 

4. Organizacja i przebieg Konkursu odbywa się zgodnie z harmonogramem (załącznik nr 1). 

5. Kontakt z Komitetem Organizacyjnym: Urząd Statystyczny w Kielcach, ul. Zygmunta 
Wróblewskiego 2; 25-369 Kielce, tel.:41 2499624 ; email: i.boksa-nowak@stat.gov.pl 

 
§4. 

Uczestnicy Konkursu 
 

W konkursie mogą wziąć udział dzieci z terenu województwa świętokrzyskiego  
w wieku od 6 do15 lat z wyłączeniem dzieci pracowników Organizatora.  

 

§5. 
Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 
1. Udział w Konkursie zgłasza rodzic/opiekun prawny dziecka dostarczając w terminie do 26 

maja br. (osobiście lub pocztą tradycyjną/profilem zaufanym/podpisem elektronicznym) na 
adres: Urząd Statystyczny w Kielcach, ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, 25-369 Kielce bądź 
przesyłając (scan lub zdjęcie) pocztą elektroniczną na adres i.boksa-nowak@stat.gov.pl 
następujące dokumenty: 
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 wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2), 

 klauzulę informacyjną w zakresie przetwarzania i wykorzystania danych osobowych 
(załącznik nr 3), 

 oświadczenie przedstawiciela ustawowego Uczestnika konkursu (załącznik nr 4) 

 umowę o przeniesieniu majątkowych praw autorskich do pracy, oryginał w dwóch 
egzemplarzach (załącznik nr 5) 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie oryginałów dokumentów 
wymienionych w pkt 1. Dokumenty przesłane elektronicznie w postaci scanu lub zdjęć 
powinny być dostarczone w oryginale.  

3. Uczestnicy nie mogą złożyć pracy plastycznej sprzecznej z prawem, ogólnie przyjętymi 
zasadami etyki, zasadami dobrego wychowania, kultury osobistej, wykorzystującej zakazane 
treści, niezgodnej z dobrymi obyczajami, nawołującej do nietolerancji, obrażającej uczucia 
innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiającej przemoc, naruszającej prawo 
do prywatności, naruszającej prawa osób trzecich, zawierającej materiały chronione prawami 
wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody osób uprawnionych, zawierającą wulgaryzmy, 
czy treści reklamowe podmiotów trzecich. 

4. Prace nie spełniające warunków Regulaminu nie będą podlegały ocenie. 

§6. 
Sposób przeprowadzenia Konkursu 

 
1. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką prezentującej wyobrażenia 

uczestnika na temat rolnictwa i spisu rolnego oraz wpisującej się w hasło Jak nas widzą – tak 
nas SPISzą. Namaluj SPIS Rolny.  

2. Uczestnik konkursu może przesłać jedną pracę plastyczną. 
3. Pracę należy przygotować dowolną techniką plastyczną w formacie A3 lub A4. Każda praca 

powinna być opisana: imię i nazwisko autora oraz jego wiek. 

4. Prace prosimy dostarczyć na adres: Urząd Statystyczny w Kielcach, ul. Zygmunta 
Wróblewskiego 2, 25-369 Kielce lub przesłać w postaci zdjęcia lub scanu pocztą elektroniczną 
na adres: i.boksa-nowak@stat.gov.pl w terminie do 26 maja br. 

5. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa zgodnie z następującymi kryteriami: 

 zgodność z tematem,  

 kreatywność i staranność wykonania, 

 walory poznawcze i edukacyjne. 

6. Każdy z Członków Komisji Konkursowej przyznaje punkty w skali od 0 do 6 (maksymalnie  
po 2 pkt. za każde kryterium).  

7. Każdy z Członków Komisji Konkursowej dokonuje oceny na Karcie Oceny Indywidualnej. 
Punkty przyznane przez każdego Członka Komisji Konkursowej sumowane  
są na Karcie Oceny Zbiorczej. 

8. O zwycięstwie decyduje liczba zdobytych punktów. Jeżeli powyższa zasada nie daje 
rozstrzygnięcia decyzję podejmuje Przewodniczący Komisji Konkursowej. 

9. Komisja Konkursowa ogłasza wyniki Konkursu publikując je na stronie internetowej Urzędu, 
podstronie konkursu oraz Twitterze w terminie określonym w harmonogramie.  

10. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

11. Na Twitterze Urzędu Statystycznego w Kielcach w terminie od 2 do 8 czerwca br. odbędzie się 
głosowanie wśród użytkowników Twittera na najatrakcyjniejszą pracę plastyczną.  
W głosowaniu biorą udział wszystkie prace. Głos będzie można oddać wpisując w komentarzu 
numer pracy. W głosowaniu nie mogą brać udziału autorzy prac oraz ich rodzice/prawni 
opiekunowie.  

12. Prace uczestników Konkursu mogą zostać zamieszczone na stronie internetowej Urzędu, 
podstronie Konkursu oraz na Twitterze Urzędu Statystycznego w Kielcach bez konieczności 
uzyskiwania odrębnej zgody i bez prawa do wynagrodzenia. 
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§7 
Nagrody 

 

1. Zestaw upominków otrzymają autorzy trzech prac, którzy otrzymali największą liczbę punktów 
w każdej z dwóch kategorii wiekowej:  

6-10 lat: gra logiczna, torba jak worek, kubek termiczny, głośnik bluetooth, 

11-15 lat: kubek termiczny, głośnik bluetooth, power bank.  

2. Dodatkowo nagrodę w postaci ładowarki indukcyjnej otrzyma autor pracy, która została 
wybrana (otrzymała największą liczbę głosów) w głosowaniu ogłoszonym na Twitterze.  

3. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień. 

4.  Nagrody zostaną dostarczone do 30 czerwca br.  

§8. 
Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych uczestników konkursu 

 
1. Rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu zgłaszając dziecko do konkursu oświadcza, że:  

a. wyraża zgodę na umieszczenie informacji o autorze pracy i wieku na stronie internetowej 
http://kielce.stat.gov.p, podstronie Konkursu, Twitterze, oraz  
w korporacyjnym intranecie, w serwisie społecznościowym Facebook, prasie w tym  
w gazetce zakładowej, książkch, tablicach informacyjnych w pomieszczeniach Urzędu 
Statystycznego w Kielcach. 

b. zapoznał/a się z treścią niniejszego Regulaminu - przystąpienie do Konkursu uznaje się za 
akceptację Regulaminu przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu, 

c. udziela niewyłącznej licencji na korzystanie przez Komisję Konkursową ze zgłoszonej 
pracy, w zakresie w jakim stanowi ona utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
konkursu, w szczególności na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 tej ustawy,  

d. zgłoszona praca nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich, jest wolna od wad 
prawnych, a jej treść jest zgodna z obowiązującym prawem; ewentualne osoby 
występujące lub uwiecznione w treści prezentacji, nie będą dochodzić od Organizatorów 
wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, w tym w szczególności wynagrodzenia  
za rozpowszechnianie wizerunku na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego 
udostępniania wizerunku. W przypadku wystąpienia wobec Organizatorów przez osoby 
trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób 
trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci 
odszkodowania związane z roszczeniami takich osób, 

e. zgłoszona praca nie była wcześniej nigdzie publikowana, 
f. zobowiązuje się do nieodpłatnego zbycia na rzecz Urzędu Statystycznego w Kielcach 

majątkowych praw autorskich zgodnie z treścią umowy stanowiącej załącznik  
do Regulaminu Konkursu nr 5,  

g. przyjmuje do wiadomości, że brak realizacji przez Uczestnika Konkursu zobowiązania,  
o którym mowa w punkcie f w terminie do dnia 26 maja skutkuje wykluczeniem 
Uczestnika od udziału w Konkursie. 

§9. 
Dane osobowe  

 
1. Informacja o przetwarzanych danych osobowych oraz wymagana zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych jest zawarta w Klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania  
i wykorzystywania danych osobowych stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.  

http://kielce.stat.gov.p/


2. Brak udostępnienia danych wymaganych przez Regulamin, brak zgody rodzica/opiekuna 
prawnego na przetwarzanie jego danych lub jego dziecka jest równoznaczny  
z bezskutecznością zgłoszenia. 

 


