
REGULAMIN 
Konkursu plastycznego dla przedszkoli pt. „Wieś jesienią” 

 
 

§ 1 ORGANIZATOR 
 
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki przeprowadzenia konkursu 

plastycznego dla przedszkoli, promującego Powszechny Spis Rolny 2020, pt. „Wieś jesienią”, zwanego 
dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Urząd Statystyczny w Białymstoku, ul. Krakowska 13, 15-875 Białystok, 
zwany dalej „Organizatorem”. 

3. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawują pracownicy wyznaczonej komórki organizacyjnej Urzędu 
Statystycznego w Białymstoku – Informatorium Statystycznego.  

 
 

§ 2 CEL I ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU 
 
1. Celem Konkursu jest: 

1) rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci, 
2) promocja Powszechnego Spisu Rolnego 2020. 

2. W ramach Konkursu wychowankowie placówek wychowania przedszkolnego wykonują prace 
plastyczne, zwane dalej „pracą” lub „pracami”, które są związane z tematyką wsi i rolnictwa (np. prace 
polowe, uprawy, sady, hodowla zwierząt gospodarskich, maszyny rolnicze, zabudowania gospodarcze 
lub inne przedmioty czy osoby, kojarzące się z wsią). 

 
 

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU 
 
Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być placówka wychowania przedszkolnego 
(przedszkole, oddział przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego, punkt przedszkolny) 
zlokalizowana na terenie województwa podlaskiego, która spełniła następujące warunki:  

1) zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu,  
2) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznała się z treścią dotyczącą procedury 

odbioru nagród i je akceptuje,  
3) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. 

 
 

§ 4 WYMOGI KONKURSOWE 
 
1. Każdy Uczestnik może nadesłać dowolną liczbę prac.  
2. Praca ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie nie większym niż A4, dowolną techniką płaską. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z Konkursu zgłoszeń w przypadku uznania, że nie są one 

zgodne z warunkami Konkursu.  
4. Organizator wyłoni zwycięzców na podstawie liczby przesłanych prac w stosunku do liczby 

wychowanków placówki przedszkolnej (wskaźnik obliczony dla każdego Uczestnika według wzoru: 
liczba zakwalifikowanych do Konkursu prac/liczba wychowanków placówki). W przypadku uzyskania 
jednakowego wskaźnika przez więcej niż 1 placówkę, o miejscu zajętym w Konkursie decyduje 
kolejność nadesłania prac. 

5. Dodatkowo Organizator dokona oceny nadesłanych prac i wyłoni laureatów spośród wychowanków 
wszystkich placówek przedszkolnych uczestniczących w Konkursie, biorąc pod uwagę oryginalność, 
estetykę wykonania pracy oraz walory wizualne.  

6. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nieodwołalna, prawnie wiążąca dla wszystkich Uczestników 
Konkursu. 

7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora autorskich praw 
majątkowych do nadesłanych prac, w tym prawa do ich publikacji na stronie internetowej 
Organizatora, w sieci Intranet Organizatora, na profilach w mediach społecznościowych oraz  
w wydawnictwach Organizatora. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, nastąpi na wszystkich 
polach eksploatacji, w szczególności: 



1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania prac plastycznych lub ich elementów - bezpośrednie lub 
pośrednie, w części lub w całości, wytwarzanie i reprodukowanie prac plastycznych, w każdej 
technice, a w szczególności: zapisu magnetycznego, techniką cyfrową - wprowadzanie do pamięci 
komputera jakąkolwiek techniką, zwielokrotnianie postaci cyfrowej bezpośrednio lub pośrednio, 
w sposób stały lub czasowy, w części lub w całości na wszelkich nośnikach danych, w postaci 
egzemplarzy wykorzystywanych do zapoznania się z pracą plastyczną w sposób bezpośredni lub 
pośredni, 

2) w zakresie rozpowszechniania prac plastycznych lub ich elementów w postaci publicznego 
wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, wykorzystania prac plastycznych lub ich elementów, 
wystawienie lub takie publiczne udostępnienie prac plastycznych, aby każdy mógł mieć do nich 
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym – udostępnianie w sieciach komputerowych,  
w szczególności w Internecie, wprowadzanie do pamięci komputera jakąkolwiek techniką włącznie 
z tymczasowa (czasową) postacią, wykorzystanie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu. 

8. Prace przekazane na Konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod 
kierunkiem nauczyciela lub rodzica, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprezentowanymi 
w ramach innych konkursów. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody 
przez Uczestnika na udział w Konkursie i akceptację niniejszego Regulaminu. 

9. Uczestnik jest zobowiązany do pozyskania zgód od rodziców/opiekunów prawnych dzieci na 
uczestnictwo w Konkursie, w tym na wykorzystanie prac oraz przekazanie autorskich praw 
majątkowych do prac konkursowych zgodnie z § 4 ust. 7. 

10. Uczestnik jest odpowiedzialny względem Organizatora za wszelkie wady prawne zgłoszonej pracy,  
a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia praw autorskich  
i innych praw osób trzecich. W przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko 
Organizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się do ich całkowitego zaspokojenia oraz zwolnienia 
Organizatora od obowiązku świadczeń. 

11. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie Organizatorowi, w terminie określonym w § 5 ust. 1, 
łącznie: 
1) pracy/prac odpowiadających wymaganiom określonym w Regulaminie. Nadesłane prace powinny 

być oznaczone wyłącznie inicjałami jej autora, 
2) wypełnionego i podpisanego przez Uczestnika Zgłoszenia placówki wychowania przedszkolnego 

do konkursu plastycznego pt. „Wieś jesienią”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. 
 
 

§ 5 HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA KONKURSU 
 
1. Konkurs przeprowadzony zostanie w terminie od 14.09.2020 r. do 30.10.2020 r. Termin na składanie 

prac oraz dokumentu, o którym mowa w § 4 ust. 11 pkt 2, upływa w dniu 16 października 2020 r.  
2. O zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. 1, decyduje data nadania w urzędzie pocztowym/ 

złożenia osobiście w siedzibie Organizatora pracy/prac oraz dokumentu, o którym mowa w § 4 ust. 11 
pkt 2. 

3. Prace wraz z dokumentem, o którym mowa w § 4 ust. 11 pkt 2, należy dostarczyć w formie papierowej 
za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Organizatora: Urząd Statystyczny w Białymstoku, 
ul. Krakowska 13, 15-875 Białystok, Informatorium Statystyczne, lub przekazać bezpośrednio 
Organizatorowi, w kopercie z dopiskiem: Konkurs dla przedszkoli pt. „Wieś jesienią”, wraz ze 
wskazaniem nazwy Uczestnika oraz jego siedziby.  

4. W przypadku dostarczenia zgłoszenia Uczestnika i prac, o których mowa w § 4 ust. 11 po terminie 
wskazanym w ust. 1 albo nie dostarczenia jednego z elementów, określonych w § 4 ust. 11 prace nie 
będą podlegały ocenie. 

 
 

§ 6 POWOŁANIE I TRYB PRACY JURY KONKURSU 
 
1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu, przyznaniu nagród decyduje 3-osobowe Jury Konkursu, zwane 

dalej „Jury”, powołane w tym celu przez Organizatora spośród pracowników Urzędu Statystycznego  
w Białymstoku. 

2. Jury dokumentuje proces wyłonienia zwycięzców Konkursu, określony w § 4 ust. 4. oraz oceny prac 
określony w § 4 ust. 5. 

3. Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.  



 
 

§ 7 OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
 
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 30 października 2020 r. na stronie internetowej oraz w mediach 

społecznościowych Organizatora.  
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu poprzez e-mail podany w zgłoszeniu. 
 
 

§ 8 NAGRODY 
 
1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 
2. Wyłonionym zwycięzcom i laureatom Konkursu (placówkom przedszkolnym oraz wychowankom 

placówek przedszkolnych) zostaną przyznane nagrody rzeczowe promujące Powszechny Spis Rolny 
2020 za I, II i III miejsce. Wykaz nagród został zaprezentowany w Załączniku nr 2. 

3. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. 
4. Nagrody zostaną wysłane pocztą w ciągu 14 dni od zakończenia Konkursu na adres podany przez 

Uczestnika. 
 
 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Prace przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora i nie będą odsyłane. Prace, które nie 

podlegały ocenie, ponieważ nie spełniały wymogów Regulaminu, zostaną zniszczone. Zniszczone będą 
również te prace, które nie zostały nagrodzone i co, do których Organizator zdecyduje, że nie będą 
publikowane. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród oraz nierozstrzygnięcia Konkursu  
w przypadku zbyt małej liczby prac. 

3. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego, podania nieprawdziwych danych, Organizatorowi przysługuje prawo dyskwalifikacji 
danego Uczestnika z udziału w Konkursie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Konkursu, bądź jego odwołania w przypadku 
zdarzeń od niego niezależnych, o czym niezwłocznie poinformuje. Uczestnikom nie przysługują z tego 
tytułu żadne roszczenia. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych 
przyczyn. O wszelkich zmianach Organizator będzie informował na stronie 
https://bialystok.stat.gov.pl.  

6. Kwestie nieuwzględnione w Regulaminie rozstrzyga Organizator.  
7. Niniejszy Regulamin podlega udostępnieniu na stronie https://bialystok.stat.gov.pl. 
8. Do niniejszego Regulaminu dołączono Załącznik nr 3 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

w celu realizacji konkursu plastycznego dla przedszkoli pt. „Wieś jesienią”. 
  

https://bialystok.stat.gov.pl/
https://bialystok.stat.gov.pl/


Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 
 
 

 
 
 
 

……………………………………………………………... 

(pieczęć Placówki) 

 
 

Zgłoszenie placówki wychowania przedszkolnego do konkursu plastycznego pt. „Wieś jesienią” 
 

Nazwa Placówki  

Adres Placówki  
(ulica, numer budynku, miejscowość, 
kod pocztowy, miejscowość poczty) 

 

Dane kontaktowe Placówki  
(telefon, e-mail) 

 

Liczba zgłoszonych do konkursu prac  

Ogólna liczba dzieci w Placówce  

 
Akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu plastycznego dla przedszkoli pt. „Wieś jesienią”. 
Oświadczam, że posiadam zgodę/zgody rodziców/opiekunów prawnych dzieci na uczestnictwo  
w Konkursie, w tym na wykorzystanie prac oraz przekazanie autorskich praw majątkowych do prac 
konkursowych zgodnie z § 4 ust. 7 Regulaminu. 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(data) (pieczęć i czytelny podpis przedstawiciela placówki) 

 
 
 
  



Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu  
 

 
Wykaz nagród w Konkursie dla przedszkola 

 
Miejsce 1  Trójwymiarowe manipulacje domek lub ciuchcia 
 

 

Trójwymiarowa makieta domek/ciuchcia  
z atestem do zabawy dla dzieci 
 
Materiał: płyta laminowana MDF 
Wymiar: 200x90cm 
Kolory: miks kolorów 
 

 
 Zestaw 4 różnych przewlekanek-nawlekanek 
 

 

Zestaw zabawek dla dzieci do nauki wiązania  
i koordynacji ruchowej z atestem do zabawy dla 
dzieci 
 
Materiał: naturalne drewno, sznurek 
Kolory: miks kolorów 



 
 
Miejsce 2 Zestaw 10 klocków piankowych 
 

 

Zestaw 10 klocków piankowych z atestem do 
zabawy dla dzieci 
 
Materiał: wypełnienie pianka o zwiększonej 
gestości, pokrycie tkanina PCW 
Wymiar: najmniejszy klocek 30x30x30 cm, 
najwiekszy klocek 90x30x30 cm 
Kolory: miks kolorów 

 
 
Miejsce 3 Zestaw 8 labiryntów magnetycznych 
 

 

Zestaw 8 labiryntów magnetycznych z atestem do 
zabawy dla dzieci 
 
Materiał: naturalne drewno, metalowe kulki, 
magnetyczny ołówek 
W skład zestawu wchodzi 8 elementów: sówki, 
kształty, kolory, znajdź i policz, mrówki 
matematyczne, wzory, parking, labirynt 
matematyczny 
Kolory: miks kolorów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wykaz nagród w Konkursie dla wychowanków przedszkola 
 
Miejsce 1-3 przewlekanka-nawlekanka 
 

 

Zabawka dla dzieci do nauki wiązania  
i koordynacji ruchowej z atestem do zabawy 
dla dzieci 
 
Materiał: naturalne drewno, sznurek 
Kolory: miks kolorów 

 
 zestaw gadżetów niespodzianek promujących PSR 2020 
 
 
 
  



Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu  
 
 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
w celu realizacji konkursu plastycznego dla przedszkoli pt. „Wieś jesienią” 

 
W związku z realizacją wymogów 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) („RODO”), Urząd Statystyczny w Białymstoku informuje o zasadach oraz 
o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 
 
I. Wskazanie administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu 
Statystycznego w Białymstoku mającego siedzibę w Białymstoku (15-875 Białystok) przy ul. Krakowskiej 13.  
II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe 
przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e)1 RODO, w związku z art. 25 ustawy z dnia  
29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2019, poz. 649 z późn. zmianami) w celu realizacji 
organizacji i przeprowadzenia konkursu plastycznego dla przedszkoli pt. „Wieś jesienią”.  
III. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest 
dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie.  
IV. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe mogą zostać 
udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego.  
V. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas 
niezbędny do realizacji celu, do jakiego zostały zebrane, a następnie przechowywane przez okres 
wynikający z przepisów archiwalnych.  
VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą 
profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.  
VII. Prawa osoby, której dane dotyczą: Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania 
kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy 
dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do 
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  
VIII. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(„EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państwa 
trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.  
 
Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,  
a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych 
osobowych: IOD_USBST@stat.gov.pl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

mailto:IOD_USBST@stat.gov.pl

