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REGULAMIN  
Konkursu Plastycznego dla przedszkoli „Życie i praca na wsi” 

 
Powszechny Spis Rolny odbywa się co 10 lat. Jego wyniki są jedynym źródłem, które pozwala 
dokładnie opisać polskie rolnictwo i polską wieś.  

Jak wygląda życie i praca na wsi to temat konkursu plastycznego dla przedszkoli, organizowanego 
przez Urząd Statystyczny w  Łodzi. 

§ 1. Postanowienia ogólne  
1.Organizatorem Konkursu Plastycznego dla przedszkoli „Życie i praca na wsi” (zwanego dalej 
“Konkursem”) jest Urząd Statystyczny w Łodzi z siedzibą przy ul. Suwalskiej 29, 93-176 Łódź (zwany 
dalej „Organizatorem”). Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad organizacją i przebiegiem 
Konkursu sprawuje Łódzki Ośrodek Badań Regionalnych. 

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.  

4. Celem konkursu jest:  

4.1. rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci,  

4.2. promocja Powszechnego Spisu Rolnego 2020.   

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.  

6. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”), może być placówka wychowania 
przedszkolnego (przedszkola, oddziały przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty 
przedszkolne) zlokalizowana na terenie województwa łódzkiego, która spełniła następujące 
warunki:  

6.1. zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do 
Konkursu,  

6.2. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznała się z treścią dotyczącą 
procedury odbioru nagród i je w pełni akceptuje,  

6.3. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. 

7. Nadesłanie zgłoszenia oraz prac na Konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w 
Konkursie i akceptacją niniejszego Regulaminu.  

8. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

§ 2. Zasady szczegółowe  
1. Zadaniem konkursowym Uczestnika, jest nadesłanie prac plastycznych lub zdjęć prac 
plastycznych wykonanych przez wychowanków placówki wychowania przedszkolnego,  związanych z 
tematyką życia na wsi i pracy rolników oraz zagadnieniami objętymi Powszechnym Spisem Rolnym 
2020 (https://spisrolny.gov.pl/): prace polowe, uprawy, sady, hodowla zwierząt gospodarskich, 
maszyny rolnicze, zabudowania gospodarcze lub inne przedmioty czy osoby, kojarzące się z wsią.  

2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A4, dowolną techniką płaską. 

3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod 
kierunkiem nauczyciela lub rodzica. Przekazanie prace nie mogą być opatrzone danymi osobowymi 
autora pracy. 

4. Uczestnik oświadcza, ze posiada zgodę rodziców dzieci na przekazanie ich prac plastycznych na 
konkurs. 

5. Uczestnik może nadesłać dowolną liczbę prac.  

6.  Do Konkursu dopuszcza się zdjęcia prac plastycznych. Jedno zdjęcie może przedstawiać tylko 
jedną pracę plastyczną.  
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7. Prace plastyczne lub zdjęcia prac plastycznych wraz z wypełnionym Zgłoszeniem (Załącznik nr 1) 
należy przesłać w formie tradycyjnej na adres Organizatora lub przesłać w formie elektronicznej na 
adres e-mail: promocjeLDZ@stat.gov.pl do dnia 30.10.2020 r. Po tym terminie prace nie będą 
zakwalifikowane do konkursu. Cała wiadomość e-mail powinna być nie większa niż 15 Mb. Jeżeli 
załączniki składają się na wielkość powyżej 15 Mb, należy wysłać je w postaci kilku wiadomości. 

Na kopercie lub w tytule maila proszę wpisać: Konkurs dla przedszkoli „Życie i praca na wsi”, nazwa 
i nr placówki oraz miejscowość. 
Prace przesłane bez wypełnionego Załącznika nr 1 nie będzie brane pod uwagę.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z Konkursu zgłoszeń w przypadku uznania, że nie 
są one zgodne z warunkami Konkursu, a także w przypadku stwierdzenia, że zgłoszenia zawierają 
treści naruszające prawo, dobra innych osób lub podmiotów, godzą w dobre obyczaje i zasady 
porządku publicznego.  

9. Organizator dokona oceny zgłoszonych prac, biorąc m.in. pod uwagę trafności doboru tematu, 
ilości dopuszczonych do konkursu prac (bądź zdjęć prac).  

10. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie liczby przesłanych prac w stosunku do liczby 
wychowanków placówki przedszkolnej (wskaźnik obliczony dla każdego Uczestnika według wzoru: 
liczba zakwalifikowanych do konkursu prac/ogólna liczba dzieci w placówce).   

11. W przypadku uzyskania jednakowego wskaźnika przez więcej niż 1 placówkę, o miejscu zajętym w 
konkursie decyduje kolejność nadesłania prac. 

12. Jeżeli powyższe kryteria okażą się niewystarczające w procesie wyłaniania laureatów Organizator 
powoła Jury Konkursu (dalej „Jury”) składające się z członków Wojewódzkiego Biura Spisowego w 
Łodzi. Jury dokona oceny prac na podstawie kreatywności i staranności wykonanych prac oraz ich 
zgodności z tematyką konkursu. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna, prawnie wiążąca dla 
wszystkich uczestników Konkursu. 

13. Jury sporządza ze swej działalności protokół.  

14. Członkowie Jury nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Jury. 

§ 3. Wyniki Konkursu  
1. Organizator wyłoni 10 zwycięzców Konkursu.  

2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 16 listopada 2020 roku na stronie internetowej oraz w 
mediach społecznościowych Organizatora.  

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną dodatkowo powiadomieni poprzez e-mail podany w zgłoszeniu. 

4. Nagrody zostaną wysłane przesyłką pocztową na koszt Organizatora w ciągu 14 dni od 
zakończenia Konkursu na adres podany przez Uczestnika w formularzy zgłoszeniowym. 

§ 4. Nagrody  
1. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody z katalogu nagród zgodnie z zajętym miejscem w 
konkursie, stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu. 

2. Dodatkowo każdy ze Zwycięzców otrzyma wybrane  gadżety promujących Powszechny Spis Rolny 
2020.  

3. Zwycięzcom nie przysługuje żądanie wymiany nagród na nagrody pieniężne ani na nagrody 
innego rodzaju.  

4. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. 

 

§ 5. Dane osobowe  
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. 

Suwalska 29, 93-176 Łódź, adres email: sekretariatusldz@stat.gov.pl, tel. 42 683 91 00.  
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2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, zwanego dalej IODO, z którym można 
skontaktować się:  

2.1. za pośrednictwem adresu email: IOD_USLDZ@stat.gov.pl,  

2.2. pisemnie, kierując korespondencję na adres: Urząd Statystyczny w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-
176 Łódź.  

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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”), tj. na 
podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika konkursu.  

4. Dane osobowe przedstawicieli Uczestników są przetwarzane jedyne w związku z udziałem w 
konkursie, tj. w celu jego organizacji, przeprowadzenia, a także wręczenia nagród.  

5. Dane osobowe przedstawicieli Uczestników są przechowywane przez okres trwania Konkursu, tj. 
jego organizacji, a także wydania nagród Zwycięzcom oraz czynności związanych z zakończeniem 
konkursu. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem udziału w Konkursie. 
Niepodanie danych lub wycofanie zgody skutkować będzie brakiem możliwości udziału w 
Konkursie.  

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przedstawicielom Uczestników konkursu 
przysługują prawa, o których mowa w art. 15 – 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj.: 

• prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą 

• prawo do sprostowania danych 

• prawo do usunięcia danych 

• prawo do ograniczenia przetwarzania 

• prawo do uzyskania informacji o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o 
ograniczeniu przetwarzania 

• prawo do sprzeciwu. 

8. Wyżej wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.  

9. Przedstawicielom Uczestników przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.  

10. Organizator nie podejmuje wobec przedstawicieli Uczestników zautomatyzowanych decyzji, w 
tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

 

§ 5. Postanowienia końcowe  
1. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.  

2. Prace mogą zostać wykorzystane w materiałach publikowanych przez Organizatora na stronie 
internetowej lub w mediach społecznościowych w celu ogłoszenia wyników Konkursu. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych 
przyczyn.  
O wszelkich zmianach Organizator będzie informował na stronie https://lodz.stat.gov.pl. Zmiany nie 
będą naruszały praw Uczestników powstałych przed zmianą.  
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6. Niniejszy Regulamin podlega udostępnieniu na stronie https://lodz.stat.gov.pl.  

   



5 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu  
 

 
 
 
 
……………………………………………………………... 

(pieczęć placówki) 

 
Zgłoszenie placówki wychowania przedszkolnego do konkursu „Życie i praca na wsi” 

 
 

 
Nazwa Placówki  

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

 

 
Dane kontaktowe placówki 
(telefon, email)  

 

 
Liczba zgłoszonych do konkursu 
prac 

 

 
Ogólna liczba dzieci w placówce 
(oddziałach przedszkolnych 
placówki)

 

 

 
Akceptuję i wyrażam zgodę na postanowienia Regulaminu Konkursu Plastycznego dla przedszkoli  
„Życie i praca na wsi”. 
 
 

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

(data) (pieczęć i czytelny podpis przedstawiciela placówki) 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu  
 

Wykaz nagród w konkursie 
Miejsce 1 - Trójwymiarowe manipulacje domek lub ciuchcia 

Wyposażenie przedszkola w kształcie 
trójwymiarowej makiety domek lub ciuchcia z 
atestem do zabawy dla dzieci 
 
Materiał: płyta laminowana MDF 
Wymiar: 200x90cm 
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 
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Miejsce 3 - Zestaw labiryntów magnetycznych 

Zabawki dla dzieci - Zestaw labiryntów 
magnetycznych  z atestem do zabawy dla 
dzieci 
Materiał: naturalne drewno, metalowe 
kulki, magnetyczny ółówek 
Wymiar: zgodne z projektem 
Kolory: miks kolorów 
 

 

Miejsce 4 - Zestaw 7 różnych przewlekanek-nawlekanek 
Zestawy zabawek dla dzieci do nauki 
wiązania i koordynacji ruchowej z atestem 
do zabawy dla dzieci 
Materiał: naturalne drewno, sznurek 
W skaład zestawu wchodzą przewlekanki: 
gąsiennica, duży but, jabłuszko, guziki, 
koszulka, żaglówka, ser 
Wymiar: zgodne z projektem 
Kolory: miks kolorów 
 

 

Miejsca 5-10 – Zestaw gadżetów 

 

   Zestawy gadżetów spisowych. 
W skaład zestawu wchodzą: 4x 
puzzle drewniane, 2x układanka,  
2x gra logiczna, 2x zestaw kredek,  
2x bierki, 5x odblaski przywieszka,  
5x odblaski pasek. 
 

 


