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R E G U L A M I N 

KONKURSU PLASTYCZNEGO „112 – ZAWSZE W GOTOWOŚCI” 

 

Numer 112 pełni ważną społeczną rolę, często ratującą życie. W ramach Europejskiego 

Dnia Numeru Alarmowego 112, Wojewoda Świętokrzyski – Zbigniew Koniusz zaprasza uczniów 

szkół podstawowych na konkurs: 112 – zawsze w gotowości, którego celem jest rozpowszechnienie 

wiedzy na temat numeru alarmowego 112 oraz podkreślenie jego roli i znaczenia w ratowaniu 

życia, zdrowia, mienia i środowiska.  

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:  

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem” określa warunki i zasady konkursu pn. „112 – 

zawsze w gotowości” zwanego dalej „konkursem”. 

2. Organizatorem konkursu jest Wojewoda Świętokrzyski. 

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. 

Ma na celu zachęcić młodych ludzi do wykonania pracy plastycznej nawiązującej tematyką 

do numeru alarmowego 112 i jego społecznej roli. 

 

II. DO GŁÓWNYCH CELÓW KONKURSU NALEŻY: 

 

1. Popularyzacja i edukacja na temat numeru alarmowego 112. 

2. Kształtowanie właściwej postawy obywatelskiej. 

3. Podkreślenie ogromnej roli numeru alarmowego 112 w ratowaniu życia, zdrowia, mienia 

i środowiska. 

4. Kształtowanie właściwych reakcji i zachowań dzieci i młodzieży w sytuacji zagrożenia życia, 

zdrowia, mienia i środowiska.  

 

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE : 

 

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach wiekowych:  

- I kategoria: uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III), 

- II kategoria: uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI),  

- III kategoria: uczniowie szkół podstawowych (klasy VII-VIII) 

2. Konkurs jest trzyetapowy: 
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-ETAP I: Kapituła Konkursu wyłoni z nadesłanych prac – maksymalnie po 10 najlepszych prac 

z każdej kategorii wiekowej, spełniających kryteria konkursu. Kapituła przyzna wybranym 

pracom punkty, które będą liczyły się do wyboru zwycięzców.  

-ETAP II: dotyczyć będzie publikacji wybranych prac na portalu społecznościowym Facebook 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, gdzie internauci będą przyznawali punkty 

projektom poprzez polubiebienia („lajkowanie”), które będą liczyły się do wyboru zwycięzców. 

- ETAP III: dotyczyć będzie wyłonienia przez Organizatora zwycięzców, na podstawie punktów 

uzyskanych przez prace uczestników w I i II ETAPIE konkursu.  

3. Prace są realizowane i zgłaszane indywidualnie. Każdy z autorów może nadesłać wyłącznie 

jedną, oryginalną pracę konkursową.  

4. Technika pracy: rysunek, malarstwo.  

5. Format pracy: A3, A4.  

6. Prace konkursowe nie mogą być wcześniej nigdzie wykorzystywane.  

7. Prace niespełniające warunków nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.  

8. Termin dostarczenia prac do dnia 11 marca 2021 roku (liczy się data stempla pocztowego 

w przypadku wysłania pracy drogą pocztową).  

9. Organizator decyduje o zakwalifikowaniu pracy do konkursu. Praca niezgodna z regulaminem 

zostanie odrzucona ze względów formalnych.   

10.  Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest: Wojciech Cedro – tel. (41) 342 14 80, 603 959 790, 

e-mail: w.cedro@kielce.uw.gov.pl. 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:  

1. Aby zgłosić się do konkursu należy wysłać pracę wraz z podpisaną kartą zgłoszeniową (załącznik 

nr 1 do regulaminu) do dnia 11.03.2021 roku (decyduje data stempla pocztowego), na adres:  

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki 

al. IX Wieków Kielc 3 

25-516 Kielce 

Biuro Wojewody 

(pok. 219, II piętro) 

 

2. Konkursowe prace można również dostarczyć osobiście do siedziby Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach. Należy je wówczas wrzucić do skrzynki konkursowej znajdującej 

się koło portierni w budynku A Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. IX Wieków 

Kielc 3, 25-516 Kielce.  

mailto:w.cedro@kielce.uw.gov.pl
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3. Zgłoszenia niezawierające podpisanej karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do regulaminu), 

nie będą brane pod uwagę. 

4. Każda praca powinna być podpisana czytelnie na odwrocie kartki wraz z informacją o szkole 

i klasie uczestnika.  

5. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową o werdykcie Kapituły 

Konkursowej oraz sposobie wręczenia nagrody. 

6. Regulamin i wzór karty zgłoszeniowej dostępne są na stronie głównej Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach – www.kielce.uw.gov.pl. 

 

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE: 

1. Uczestnik zgłaszając do konkursu zdjęcia 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. Uczestnik oświadcza, iż praca nie była wykorzystana do udziału w innym konkursie.  

4. 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. 5. 

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 Kapitułę Konkursu. 

5. W ramach przeniesienia autorskich praw majątkowych, uczestnik wyraża zgodę 

na nieograniczone w czasie i terytorialnie korzystanie i rozporządzanie nagrodzoną pracą 

na poniższych polach eksploatacji, zgodnie z 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.: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy  – wytwarzanie określoną techniką 

jej egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których prace utrwalono – wprowadzenie  

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

http://www.kielce.uw.gov.pl/
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c) 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. 

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 5, 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.  KAPITUŁA KONKURSU I KRYTERIA OCENY: 

1. Kapitułę Konkursu powoła Wojewoda Świętokrzyski.  

2. Przedstawiciele Kapituły Konkursu przy ocenie prac wezmą pod uwagę następujące kryteria:  

a) zgodność tematu pracy z tematyką konkursu,  

b) oryginalność podejścia do tematu i pomysł na pracę,  

c) wartość artystyczną projektu. 

3. Kapituła Konkursu wyłoni maksymalnie po 10 najlepszych prac w każdej kategorii, przyznając 

wybranym pracom punkty według wyżej wymienionych kryteriów. 

4. Wybrane prace zostaną opublikowane przez Organizatora na portalu społecznościowym 

Facebook Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.  

5. Po opublikowaniu prac na Facebooku, internauci będą głosować przez kolejne pięć dni na prace 

poprzez polubienie („lajkowanie”). Jedno polubienie (like) to 1 punkt.  

6.  Dokładne daty internetowego głosowania zostaną podane przez Organizatora w późniejszym 

terminie na Facebooku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach i stronie www. 

7. O wyłonieniu zwycięzców będzie decydować suma liczby punktów przyznanych przez Kapitułę 

Konkursu oraz w głosowaniu internautów. 

8. Ostateczna interpretacja regulaminu konkursu oraz sposób podziału nagród należy do Kapituły 

Konkursu.  
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VII. NAGRODY:   

1. Organizator przyzna I, II, III, IV i V nagrodę w trzech kategoriach wiekowych, zgodnych 

z zapisami zawartymi w rozdziale III Regulaminu.  

2. W konkursie do wygrania są nagrody rzeczowe. 

3. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.  

4. Nagrody przyznawane są na podstawie sumy liczby uzyskanych polubień oraz punktacji Kapituły 

Konkursu.  

5. W przypadku, gdy dwie lub więcej prac otrzyma jednakową liczbę punktów, o ostatecznym 

rozstrzygnięciu zadecyduje Organizator.  

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.  

2. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią: 

- Karta zgłoszeniowa uczestnika konkursu (załącznik nr 1) 

- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 2) 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyny. 

4. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna 

interpretacja należy do Kapituły Konkursu. 

5. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu  

 

Karta zgłoszeniowa 

Uczestnika Konkursu pn. „112 – zawsze w gotowości”  

 

Imię i nazwisko Autora pracy: ……………………………………………………….. 

Adres do korespondencji: …………………………………………………………….. 

tel. ................................................... e-mail ...................................................................... 

Szkoła i klasa: ………………………………………………………………………….. 

 

Kategoria wiekowa uczestnika (właściwe zaznaczyć x): 

 

□ I kategoria: uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III) 

□ II kategoria: uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI) 

□ II kategoria: uczniowie szkół podstawowych (klasy VII-VIII) 

 

Zgoda rodzica/opiekuna 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/wychowanka w konkursie „112 – zawsze w gotowości” 

organizowanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Oświadczam, że przyjmuję warunki konkursu 

zawarte w regulaminie konkursu. Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie prac mojego 

dziecka/wychowanka dla celów Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz zgadzam 

się na publikowanie i odtwarzanie pracy przez Organizatora konkursu na polach eksploatacji 

wskazanych w regulaminie i oświadczam, że nie będę rościć praw do wynagrodzenia z tego tytułu. 

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych mojego 

dziecka/wychowanka (oraz moich) w związku z jego udziałem w  konkursie – zgodnie z klauzulą 

informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 2 do Regulaminu).  

 

 

 

Miejscowość i data 

 …………………………………… 

 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego: 

 

………………………………….. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu  

 

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie danych w związku z realizacją                              

konkursu pn. „112 – zawsze w gotowości” organizowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego) 

TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA 

Administratorem danych jest Wojewoda Świętokrzyski, mający siedzibę w Kielcach (25-516) al. IX Wieków 

Kielc 3. 

DANE KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email  wojewoda@kielce.uw.gov.pl  

lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA OCHRONY 

DANYCH 

Wojewoda Świętokrzyski wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan 

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. 

CELE PRZETWARZANIA I 

PODSTAWA PRAWNA  

Pani / Pana dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, informacje na temat szkoły i klasy ucznia, 

będą przetwarzane w celu udziału w konkursie „112 – zawsze w gotowości” organizowanego przez 

Wojewodę Świętokrzyskiego w odpowiedzi na złożony wniosek gdzie podstawą prawną jest „interes 

publiczny, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679, ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz prawnie uzasadnionym 

interesie administratora danych jakim jest archiwizacja otrzymywanych wniosków oraz ochrona 

przed roszczeniami. 

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Dane będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia konkursu oraz przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanych celów, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z JRWA.  

PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do Pani danych osobowych, 

ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie 

zgody nie wpływa na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem. 

PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:  

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)  

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Telefon: 22 860 70 86 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA 

DANYCH OSOBOWYCH 

Dane pochodzą od osoby, której dane dotyczą oraz od wnioskodawcy, gdy jest nim osoba inna niż osoba 

której dane dotyczą. 

INFORMACJA O 

DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU PODANIA 

DANYCH 

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla przeprowadzeniu i ogłoszenia wyników konkursu 

plastycznego organizowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego, a także dalszego wykorzystywania 

nadesłanych prac. 

mailto:wojewoda@kielce.uw.gov.pl
mailto:iod@kielce.uw.gov.pl

