
 

 

Regulamin konkursu plastycznego 

„Liczymy się dla Polski!” 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Statystyczny w Kielcach. 

2. Konkurs jest organizowany dla placówek wychowania przedszkolnego z terenu województwa 

świętokrzyskiego. 

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, decyzje podejmuje Koordynator Konkursu,  

tj. Dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach. 

 

§ 2. 

Cel Konkursu 

Celem Konkursu jest popularyzacja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021  

oraz pobudzenie kreatywności dzieci, 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 4. 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. 41 249 96 23 (24), email: kielcekonkursynsp@stat.gov.pl. 

 

§4. 

Uczestnicy Konkursu 

W Konkursie mogą wziąć udział placówki wychowania przedszkolnego z terenu województwa 

świętokrzyskiego.  

 

§5. 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Udział w Konkursie zgłasza dyrektor placówki wychowania przedszkolnego przez złożenie kompletu 

dokumentów w siedzibie urzędu lub poprzez ich wysyłkę drogą pocztową na adres: Urząd 

Statystyczny w Kielcach, ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, 25-369 Kielce, z dopiskiem Konkurs 

plastyczny „Liczymy się dla Polski!”. 

Komplet wypełnionych dokumentów należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną do 27 maja 

2021 r.: 

 formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2), 

mailto:kielcekonkursynsp@stat.gov.pl


 oświadczenia przedstawiciela placówki wychowania przedszkolnego (załącznik nr 3), 

 klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania i wykorzystania danych osobowych (załącznik  

nr 4). 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie oryginałów dokumentów wymienionych  

w pkt 1. do siedziby Organizatora Konkursu. Dokumenty przesłane elektronicznie w postaci scanu 

lub zdjęć muszą zostać dostarczone do siedziby Organizatora Konkursu w oryginale w terminie  

do 27 maja br.  

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, zawierającej 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 

dzieci na temat spisów ludności i mieszkań, zawierającej hasło: „Liczymy się dla Polski!”. Uczestnik 

Konkursu (placówka wychowania przedszkolnego) może przesłać jedną pracę konkursową. 

2. Prace należy przygotować w formacie A3 lub A4. Każda praca powinna być opisana (na odwrocie) 

nazwą i adresem placówki, praca oraz jej opis nie mogą zawierać danych osobowych. 

3. Prace prosimy dostarczyć na adres: Urząd Statystyczny w Kielcach, ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, 

25-369 Kielce w terminie do 27 maja br. (decyduje data wpływu do Organizatora Konkursu). Prace, 

które wpłyną po tym terminie nie będą brały udziału w Konkursie. 

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

 zgodność z tematem,  

 kreatywność i staranność wykonania, 

 walory poznawcze i edukacyjne. 

5. Każdy z Członków Komisji Konkursowej przyznaje punkty w skali od 0 do 6 (maksymalnie  

po 2 pkt. za każde kryterium).  

6. Każdy z Członków Komisji Konkursowej dokonuje oceny na Karcie Oceny Indywidualnej. Punkty 

przyznane przez każdego Członka Komisji Konkursowej sumowane są na Karcie Oceny Zbiorczej. 

7. O zwycięstwie decyduje liczba zdobytych punktów. Jeżeli powyższa zasada nie daje rozstrzygnięcia 

decyzję podejmuje Przewodniczący Komisji Konkursowej. 

8. Komisja Konkursowa ogłasza wyniki Konkursu publikując je na stronie internetowej Urzędu, 

podstronie konkursu oraz Twitterze i Facebooku w terminie określonym w harmonogramie.  

9. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

10. Na Twitterze i Facebooku Urzędu Statystycznego w Kielcach 1 czerwca br. odbędzie się głosowanie 

wśród użytkowników Twittera i Facebooka na najatrakcyjniejszą pracę plastyczną. W głosowaniu 

biorą udział wszystkie prace. Głos będzie można oddać wpisując w komentarzu numer pracy,  

po zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania i wykorzystania danych 

osobowych w mediach społecznościowych (załącznik nr 5). 



11. Prace uczestników Konkursu mogą zostać zamieszczone na stronie internetowej Urzędu, podstronie 

Konkursu oraz na Twitterze i Facebooku Urzędu Statystycznego w Kielcach bez konieczności 

uzyskiwania odrębnej zgody i bez prawa do wynagrodzenia. 

§7 

Nagrody 

1. Nagrodzone zostaną trzy placówki wychowania przedszkolnego, których prace dostaną największą 

liczbę punktów (miejsca I-III).  

a. Za zajęcie I miejsca przekazane zostaną nagrody: Zestaw 10 klocków piankowych, Zestaw 7 

różnych przewlekanek-nawlekanek, Trójwymiarowe manipulacje domek lub ciuchcia, Zestaw 8 

labiryntów magnetycznych.  

b. Za zajęcie II i III miejsca przekazane zostaną nagrody: Zestaw 7 różnych przewlekanek-

nawlekanek, Zestaw 8 labiryntów magnetycznych. 

2. Dodatkowo nagrodzimy placówki wychowania przedszkolnego, których prace zostaną wybrane przez 

internautów w głosowaniu ogłoszonym na Facebooku i Twitterze (z największą liczbą głosów). 

Zwycięzca głosowania na Facebooku otrzyma trójwymiarowe manipulacje domek lub ciuchcię oraz 

głośnik bezprzewodowy JBL. Taką samą pulę nagród otrzyma zwycięzca głosowania na Twitterze. 

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

4. Nagrody będzie można odebrać do 31 lipca 2021 r. w Urzędzie Statystycznym w Kielcach,  

ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, pok. nr 1 (Informatorium).  

 

§8. 

Oświadczenia przedstawiciela placówki wychowania przedszkolnego 

1. Przedstawiciel placówki wychowania przedszkolnego zgłaszając placówkę do Konkursu „Liczymy się 

dla Polski!” oświadcza, że:  

a. placówka posiada prawa autorskie do przesłanej pracy konkursowej oraz wyraża zgodę  

na umieszczenie jej danych jako Uczestnika Konkursu zgłaszającego daną pracę konkursową  

na stronie internetowej http://kielce.stat.gov.pl, podstronie Konkursu, Twitterze, oraz  

w korporacyjnym intranecie, w serwisie społecznościowym Facebook, prasie w tym w gazetce 

zakładowej, książkach, tablicach informacyjnych w pomieszczeniach Urzędu Statystycznego  

w Kielcach, 

b. zgłoszona praca nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich, jest wolna od wad prawnych,  

a jej treść jest zgodna z obowiązującym prawem, praca oraz jej opis nie mogą zawierać danych 

osobowych. 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, 

c. zgłoszona praca nie była wcześniej nigdzie publikowana, 

d. zapoznał/a się z treścią niniejszego Regulaminu - przystąpienie do Konkursu uznaje się  

za akceptację Regulaminu przez przedstawiciela placówki będącej uczestnikiem Konkursu, 

e. wyraża zgodę, że przekazanie pracy konkursowej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia 

przez przedstawiciela placówki wychowania przedszkolnego o udzieleniu Organizatorowi 

Konkursu nieodpłatnej oraz nieograniczonej terytorialnie wyłącznej licencji na czas niezbędny 

do przeprowadzenia konkursu na następujących polach eksploatacji:  

-    upublicznienie lub używanie w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się  

do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, 

wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), w związku z celem 

Konkursu, 

http://kielce.stat.gov.pl/


-   prezentowanie pracy w portalach społecznościowych Twitter, Facebook, na podstronie 

Konkursu, w korporacyjnym intranecie, w prasie w tym w gazetce zakładowej, książkach,  

na tablicach informacyjnych w pomieszczeniach Urzędu Statystycznego w Kielcach, w związku  

z celem Konkursu, 

-   utrwalanie i/lub zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy 

fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, w związku z celem Konkursu. 

f. złożenie powyższych zgód i oświadczeń oraz udzielenie licencji jest dobrowolne, jednak brak  

ich udzielenia uniemożliwi udział w Konkursie.  

 

§9. 

Dane osobowe  

1. Brak udostępnienia danych wymaganych przez Regulamin, brak oświadczenia uczestnika konkursu 

(placówki wychowania przedszkolnego) o posiadaniu praw autorskich do przesłanej pracy jest 

równoznaczny z bezskutecznością zgłoszenia. 

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie pisemnej zgody, wyrażonej po zapoznaniu się  

z klauzulą informacyjną. Dane te są przetwarzane przez upoważnionych pracowników 

Administratora Danych jedynie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu „Liczymy się dla 

Polski!” oraz odbioru nagrody. 


