REGULAMIN
Konkursu Plastycznego dla przedszkoli
z okazji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
Spisy ludności to najważniejsze badania statystyczne realizowane nie tylko w Polsce, lecz także we wszystkich
krajach w Europie i na świecie. Dane statystyczne uzyskane w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności
i Mieszkań 2021 to ogromny kapitał społeczeństwa na przyszłość.
Konkurs Plastyczny dla przedszkoli organizowany przez Urząd Statystyczny w Łodzi ma na celu promowanie idei
i wartości Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, jako źródła wiedzy na temat Polski i jej
mieszkańców.
ORGANIZATOR
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki przeprowadzenia konkursu
plastycznego dla przedszkoli promującego Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021),
zwanego dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu 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.
CEL KONKURSU
Celem Konkursu jest:


promowanie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021,



rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci,



umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu.

TEMAT KONKURSU
1. Tematem Konkursu jest przygotowanie plakatu ilustrującego hasło Narodowego Spisu Powszechnego „Liczymy
się dla Polski”, zgodnego z ideą spisu ludności.
2. Prace konkursowe będą oceniane w kategorii plastycznej.
UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być placówka wychowania przedszkolnego
(przedszkole, oddział przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego, punkt przedszkolny) zlokalizowana na
terenie województwa łódzkiego, która spełniła następujące warunki:


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



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



zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
3. Nadesłanie zgłoszenia oraz pracy na Konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Konkursie
i akceptacją niniejszego Regulaminu.

HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Konkurs trwa od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.
2. Prace konkursowe należy przesyłać na adres organizatora do dnia 30.06.2021 r. (decyduje data wpływu
zgłoszenia do siedziby Organizatora Konkursu). Po tym terminie prace nie będą zakwalifikowane do konkursu.
3. Na przesyłce należy umieścić napis: Konkurs dla przedszkoli NSP 2021.
4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 20 lipca 2021 r. na stronie internetowej
Organizatora.
WYMOGI KONKURSOWE
1. Zadaniem konkursowym Uczestnika, jest nadesłanie pracy plastycznej wykonanej wspólnie przez
wychowanków placówki wychowania przedszkolnego, ilustrującej hasło przewodnie Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021: „Liczymy się dla Polski”.
2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną dowolną techniką płaską (np. malowanie, kolaż,
wycinanka, rysowanie, wyklejanie) przy wykorzystaniu np.: kredek, pasteli, farb plakatowych, długopisów,
ołówków, akwareli, węgla, bibuły, kolorowego papieru i innych materiałów, w formacie B1.
3. Praca musi obowiązkowo zawierać element graficzny „Liczymy się dla Polski” ze strony https://spis.gov.pl/.
Element może być wkomponowany w pracę lub stanowić oddzielną część umieszczoną na pracy (np. wydruk
naklejony na pracę, przekopiowany lub odrysowany element graficzny ze wskazanej strony).
4. Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.
5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką (naklejoną na odwrocie pracy) zawierającą: nazwę przedszkola,
adres placówki wychowania przedszkolnego.
6. Prace zgłoszone na Konkurs muszą być pracami nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na
innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
7. Uczestnicy nie mogą przesyłać prac plastycznych sprzecznych z prawem, ogólnie przyjętymi zasadami etyki,
zasadami dobrego wychowania, kultury osobistej, wykorzystującej zakazane treści, niezgodnych z dobrymi
obyczajami, nawołujących do nietolerancji, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne,
przedstawiających przemoc, naruszających prawo do prywatności, naruszających prawa osób trzecich,
zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody osób
uprawnionych, zawierających wulgaryzmy, czy treści reklamowe podmiotów trzecich.
8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do
wykorzystania nadesłanej pracy oraz jej publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez
Organizatora oraz na stronie internetowej i w Mediach Społecznościowych Organizatora.
9. Prace przesłane bez wypełnionego Załącznika nr 1 nie będą brane pod uwagę.
10. 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.
POWOŁANIE I TRYB PRACY JURY KONKURSU
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa
(zwana dalej Komisją).
2. Prace nie spełniające warunków Regulaminu nie będą oceniane.
3. Komisja przy ocenie prac będzie brała w szczególności pod uwagę: zgodność tematu pracy z tematyką,
oryginalność, staranność wykonania, stopień trudności.
4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
5. Komisja sporządza ze swej działalności protokół.
6. Członkowie Komisji nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Komisji.
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NAGRODY
1. Fundatorem nagród jest Organizator.
2. W konkursie zostaną przyznane nagrody za : I miejsce, II miejsce, III miejsce i IV miejsce dla przedszkoli
zakwalifikowanych do konkursu, wymienione w załączniku nr 2.
3. Rodzaj i ilość nagród może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora lub na mocy jednogłośnej
decyzji komisji.
4. O fakcie zmiany rodzaju bądź ilości nagród Zwycięzcy Konkursu zostaną niezwłocznie powiadomieni poprzez
e-mail podany w zgłoszeniu.
5. Nagrody zostaną wysłane przesyłką pocztową na koszt Organizatora w ciągu 30 dni od zakończenia Konkursu
na adres podany przez Uczestnika w formularzy zgłoszeniowym, bądź dostarczone osobiście przez
Organizatora.
6. Zwycięzcom nie przysługuje żądanie wymiany nagród na nagrody pieniężne ani na nagrody innego rodzaju.
7. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
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.
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 przedstawiciela
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.
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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.
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 rozstrzyga Organizator.
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/nspkonkursprzedszkoli. Zmiany nie będą naruszały praw Uczestników powstałych
przed zmianą.
6. Niniejszy Regulamin podlega udostępnieniu na stronie https://lodz.stat.gov.pl/nspkonkursprzedszkoli.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

………………………………………………………………………………
…….
(pieczęć placówki)

……………………………………………………………...
Zgłoszenie placówki wychowania przedszkolnego do konkursu plastycznego NSP 2021

Nazwa Placówki

ulica
nr budynku
Adres placówki

miejscowość
kod pocztowy
poczta

Dane kontaktowe placówki

Dane kontaktowe osoby
odpowiedzialnej za konkurs
w placówce

telefon
e-mail
imię i nazwisko
telefon
e-mail

Akceptuję i wyrażam zgodę na postanowienia Regulaminu Konkursu Plastycznego dla przedszkoli
z okazji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

………………………………………….

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

(data)

(pieczęć i czytelny podpis przedstawiciela placówki)
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu
Wykaz nagród w konkursie
Miejsce I
Zestaw 10 klocków piankowych
Zestaw 10 klocków piankowych z atestem do
zabawy dla dzieci
Materiał: wypełnienie pianka
gestości, pokrycie tkanina PCW

o

zwiększonej

Wymiar: najmniejszy klocek
największy klocek 90x30x30 cm

30x30x30

cm,

Kolory: miks kolorów

Pozostałe miejsca:
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
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Zestaw 8 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

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
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