REGULAMIN
KONKURSU pn. „PASZPORT ŚWIĘTOKRZYSKI”
I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady Konkursu
pn. „Paszport Świętokrzyski” zwanego dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Wojewoda Świętokrzyski, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień
i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
4. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z województwa
świętokrzyskiego.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
6. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
II.CELE KONKURSU
1. Głównym celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszego projektu „Paszportu
Świętokrzyskiego” na podstawie zaprezentowanych wyjątkowych miejsc w województwie
świętokrzyskim.
2. Pozostałe cele:
- rozwijanie zainteresowań regionem świętokrzyskim, jego historią i tradycją;
- rozwijanie i promowanie talentów plastycznych;
- kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci i młodzieży;
- kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi;
- motywowanie uczestników do poszerzania wiedzy i umiejętności;
- rozwijanie zdolności manualnych.
III.ZADANIE KONKURSOWE
1. Zadanie konkursowe polega na:
a) pobraniu ze strony internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
(www.kielce.uw.gov.pl):
• zał. 1 - wzoru „Paszportu Świętokrzyskiego”, zaprojektowaniu i wykonaniu pracy
plastycznej – trzech rysunków techniką dowolną wraz z opisem, zaznaczeniu
narysowanych miejsc na mapie województwa świętokrzyskiego oraz wypełnieniu
danych na ostatniej stronie;
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• zał. 2 - Wkładki do „Paszportu Świętokrzyskiego” zawierająca zadania konkursowe
do rozwiązania – I kategoria: uczniowie szkół podstawowych (klasy I - III) lub zał. 3 Wkładki do „Paszportu Świętokrzyskiego” zawierająca zadania konkursowe do
rozwiązania – II kategoria: uczniowie szkół podstawowych (klasy IV - VIII).,
rozwiązaniu wszystkich zadań konkursowych;
• zał. 4 - Formularza konkursowego, wypełnieniu;
• zał. 5 - Oświadczenia opiekuna prawnego, wypełnieniu;
b) dostarczeniu osobiście lub drogą pocztową do siedziby Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Kielcach (al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce) wykonanego
„Paszportu Świętokrzyskiego” wraz z wypełnioną wkładką z zadaniami konkursowymi
oraz oświadczeniem i formularzem konkursowym;
c) Praca powinna być zapakowana, a na opakowaniu powinien być widoczny napis –
dotyczy konkursu ”Paszport Świętokrzyski”.
IV.ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
- I kategoria: uczniowie szkół podstawowych (klasy I - III);
- II kategoria: uczniowie szkół podstawowych (klasy IV - VIII).
2. Konkurs jest trzyetapowy:
- ETAP I: dotyczyć będzie oceny poprawności wykonania zadań konkursowych przez
Komisję Konkursową (zał. 2 lub zał. 3 - wkładka do „Paszportu Świętokrzyskiego”
zawierająca zadania konkursowe);
- ETAP II: dotyczyć będzie oceny prac plastycznych przez Kapitułę Konkursową (zał. 1 wzór „Paszportu Świętokrzyskiego”);
- ETAP III: dotyczyć będzie publikacji wybranych prac na portalu społecznościowym
Facebook Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, gdzie internauci
dokonają wyboru zwycięskich projektów poprzez lajkowanie.
3. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić wyłącznie jeden wykonany przez siebie projekt
„Paszportu Świętokrzyskiego”.
4. Do Konkursu dopuszcza się wszelkie formy plastyczne.
5. Każda praca zgłoszona do Konkursu będzie rozpatrywana indywidualnie.
6. Prace Konkursowe muszą mieć charakter oryginalny i nie mogą być wcześniej nigdzie
publikowane.
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7. Projekty wykorzystane w Konkursie nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne
roszczenia z tym związane obciążają uczestnika Konkursu.
8. Organizator decyduje o zakwalifikowaniu pracy do Konkursu. Prace niezgodne
z Regulaminem zostaną odrzucone ze względów formalnych.
9. Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, przesyłanie na Konkurs prac
zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści
pornograficzne, rasistowskie, ksenofobiczne, oraz wszelkie inne, podobne w treści
i działaniu materiały.
10. OSTATECZNY TERMIN DOSTARCZENIA PRAC: 18 CZERWCA 2020 ROKU.
V.WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik zgłaszając do Konkursu pracę oświadcza, że posiada pełne prawo do

dysponowania materiałem zgłoszonym do Konkursu oraz że przysługują mu autorskie prawa
majątkowe do materiału, które nie są ograniczone na rzecz osób trzecich.
2. Uczestnik ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu

jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych
w związku z pracą zgłoszoną do Konkursu i zawartych w niej treści oraz za ewentualne
naruszenie praw osób trzecich.
3. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnik oświadcza, iż pod warunkiem nagrodzenia

zgłoszonej przez niego pracy przeniesie nieodpłatnie – z dniem ogłoszenia wyników
Konkursu, autorskie prawa majątkowe do pracy na polach eksploatacji wymienionych w ust.
4. W analogicznym zakresie, do czasu ogłoszenia wyników Konkursu, uczestnik upoważnia
Organizatora do nieodpłatnego korzystania z przesłanej na Konkurs pracy, w tym dla potrzeb
realizacji celu Konkursu, w szczególności jego oceny przez Komisję Konkursową oraz
Kapitułę Konkursu.
4. W ramach przeniesienia praw, uczestnik wyraża zgodę na nieograniczone w czasie

i terytorialnie korzystanie i rozporządzanie nagrodzoną pracą na wszystkich znanych polach
eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1191 z późn. zm.) tj.:
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy – wytwarzanie określoną techniką jej
egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową;

a)

w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których prace utrwalono –
wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

b)

w zakresie rozpowszechniania pracy w sposób inny niż określony w ppkt a) i b) –
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie projektu graficznego w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

c)
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5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 4, następuje wraz

z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne podmioty, prawem do zezwolenia na
wykonywanie autorskiego prawa zależnego oraz prawem własności egzemplarzy utworów
oraz nośników, na których zostały one utrwalone. Odrębna odpłatność z ww. tytułu nie
przysługuje.
VI.KOMISJA KONKURSOWA, KAPITUŁA KONKURSU I KRYTERIA OCENY
1. Ocenę poprawności wykonania zadań Konkursowych z załącznika 2 lub załącznika 3 –
wkładki do „Paszportu Świętokrzyskiego” z nadesłanych prac dokona Komisja Konkursowa
(ETAP I).
2. W skład Kapituły Konkursu, której przewodzi Wojewoda Świętokrzyski, wejdą osoby
wskazane przez Wojewodę Świętokrzyskiego (ETAP II).
3. Członkowie Kapituły Konkursu przy ocenie prac nadesłanych w ramach konkursu wezmą
pod uwagę następujące kryteria:
a) zgodność tematu pracy z tematyką Konkursu;
b) oryginalność podejścia do tematu;
c) wartość merytoryczną;
d) wartość artystyczną pracy;
e) wartość techniczną pracy;

4. Kapituła Konkursowa wyłoni maksymalnie 10 najlepszych prac w każdej kategorii.
5. Prace zostaną opublikowane przez Organizatora na portalu społecznościowym Facebook
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniu 22.06.2020 r.
6. W dniach 22 - 24.06.2020 r. (do godziny 24:00) internauci głosują na prace poprzez
lajkowanie (ETAP III).
7. W wyłonieniu laureatów będzie decydować liczba punktów, jedno polubienie (like) to
1 punkt. Prace, które zdobędą największą liczbę polubień uplasują się odpowiednio na I, II,
III, IV i V miejscu.
VII.NAGRODY
1. Organizator przyznaje I, II, III, IV i V nagrodę w każdej z kategorii wiekowych.
2. Za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii I i II jest rower.
3. Nagrody przyznawane są według liczby uzyskanych polubień.
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4. W przypadku, gdy dwie lub więcej prac otrzyma jednakową liczbę punktów, o ostatecznym
rozstrzygnięciu zadecyduje Organizator.
5. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

VIII.KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
1. Administratorem danych jest Wojewoda Świętokrzyski, mający siedzibę w Kielcach, al. IX
Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.
2. Z

administratorem danych można się skontaktować poprzez adres
wojewoda@kielce.uw.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

email:

3. Wojewoda Świętokrzyski wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się

skontaktować poprzez email iod@kielce.uw.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można
się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu pn. „Paszport

Świętokrzyski”, publikacji informacji o laureatach Konkursu na stronie Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego, portalu społecznościowym Facebook Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
5. Organizator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
którym jest umożliwienie zgłaszającym oraz kandydatom wzięcia udziału w wydarzeniu
i umożliwienie Organizatorowi jego przeprowadzenie, opublikowanie informacji i zdjęć oraz
archiwizację dokumentów.
6. Osoby, których dane osobowe przetwarza Wojewoda Świętokrzyski, mają prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych;
• żądania ich sprostowania;
• żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały
zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są
przetwarzane niezgodnie z prawem;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość
danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu
danych, Organizator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale
są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu
stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;
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• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną
sytuacją osób, których dane są przetwarzane.
7. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub
miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
8. Dane pochodzą od osoby, której dane dotyczą oraz od wnioskodawcy, gdy jest nim osoba
inna niż osoba której dane dotyczą.
9. Podanie

danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia
Organizatorowi zorganizowania Konkursu i powiadomienia laureatów o przyznaniu nagrody.

IX.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.
3. Szczegółowych informacji o Konkursie udziela Pani Patrycja Ozimina pod numerem telefonu
41 342 14 80, 603 959 790, lub e-mailowo: patrycja.ozimina@kielce.uw.gov.pl.
4. Załączniki do Regulaminu:
•

zał. 1 - Wzór „Paszportu Świętokrzyskiego”

• zał. 2 - Wkładka do „Paszportu Świętokrzyskiego” zawierająca zadania konkursowe
do rozwiązania – I kategoria: uczniowie szkół podstawowych (klasy I - III);
•

zał. 3 - Wkładka do „Paszportu Świętokrzyskiego” zawierająca zadania konkursowe
do rozwiązania – II kategoria: uczniowie szkół podstawowych (klasy IV - VIII).

•

zał. 4 - Formularz konkursowy

•

zał. 5 - Oświadczenie opiekuna prawnego
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