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R E G U L A M I N  

 

konkursu pn. „Wykonaj polski symbol narodowy” 
 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:  

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady Konkursu pn. 

„Wykonaj polski symbol narodowy” 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 i szkół średnich z województwa 

świętokrzyskiego. Ma na celu zachęcić młodych ludzi do wykonania pracy zawierającej polski 

symbol narodowy. 

5. Polski symbol narodowy ma być tożsamy z obowiązującym przepisami prawa. 

 

II. DO GŁÓWNYCH CELÓW KONKURSU NALEŻY: 

 

1. Popularyzacja i edukacja na temat historii polskich symboli narodowych. 

2. Kształtowanie właściwej postawy dla najważniejszych symboli narodowych. 

3. Kształtowanie postawy patriotyzmu. 

 

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 

 

1. Konkurs jest jednoetapowy. Przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach:  

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

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

 III kategoria: uczniowie szkół średnich. 

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

pracę. 

3. Technika i format pracy dowolne. 
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IV. WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ PRACA: 

 

1. W Konkursie oceniane będą prace, których celem jest ukazanie polskiego symbolu narodowego 

w oczach autora.  

2. Prace konkursowe muszą mieć charakter oryginalny oraz nie mogą być wcześniej nigdzie 

wykorzystywane.  

3. Prace nie spełniające warunków nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.  

4. Organizatorzy decydują o zakwalifikowaniu pracy do Konkursu. Praca niezgodna z regulaminem 

zostanie odrzucona ze względów formalnych.   

5. Zwycięskie prace (I-III miejsce w każdej kategorii) zostaną zaprezentowane na stronie 

internetowej oraz profilu Facebook Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, 

a także podczas wystawy pokonkursowej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. 

 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:  

1. Poglądowe zdjęcia pracy (max 3  szt.) należy przesłać w formacie jpg o wymiarach minimalnie 

1200 x 1600 pikseli przy czym waga jednego pliku nie może przekraczać 3 MB należy nadsyłać 

drogą e-mailową na adres: sylwia.slizanowska@kielce.uw.gov.pl w formie załączników do listu 

elektronicznego, z dopiskiem: Konkurs pn. „Wykonaj polski symbol narodowy” do dnia 

15.05.2020. 

2. W treści e-maila należy podać: 

 tytuł pracy, 

 imię i nazwisko, 

 adres zamieszkania,  

 telefon kontaktowy, 

 zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do regulaminu.     

3. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową o werdykcie kapituły. 

4. Regulamin i wzory oświadczeń dostępne są na stronie głównej Świętokrzyskiego Urzędu 

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

5. Celem przygotowania wystawy pokonkursowej wykonane prace należy dostarczyć/wysłać do 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce) do 29.05.2020 

roku. W przypadku osobistego dostarczenia pracy należy złożyć ja na portierni w budynku A 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Praca powinna być zapakowana, a na opakowaniu 

widoczny napis – dotyczy konkursu ”Wykonaj polski symbol narodowy”. 

 

mailto:sylwia.slizanowska@kielce.uw.gov.pl
http://www.kielce.uw.gov.pl/
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VI. 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 projektem  

zgłoszonym do Konkursu i zawartych w nim treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób 

trzecich.  

3. Uczestnik oświadcza, iż praca nie była wykorzystywana do udziału w innym konkursie.  

4. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnik oświadcza, iż pod warunkiem nagrodzenia 

zgłoszonego 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 przesłanego na Konkurs pracy w tym dla potrzeb 

realizacji celu Konkursu, w szczególności jego oceny przez Kapitułę Konkursu.  

5. W ramach przeniesienia praw, o których mowa w ust. 4, 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.:  

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 fotografię utrwalono – 

wprowadzenie  do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

c) w zakresie rozpowszechniania fotografii w sposób inny niż określony w pkt 2 – 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. 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.  
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VII. KAPITUŁA KONKURSU I KRYTERIA OCENY: 

1. W skład kapituły Konkursu wejdą przedstawiciele Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Kielcach. Ostateczny głos należy do Wojewody Świętokrzyskiego. 

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 dokona oceny prac i wyłoni maksymalnie po trzy najlepsze prace oraz przyzna 

po dwa wyróżnienia w każdej kategorii. 

4. O terminie ogłoszenia wyników Organizator powiadomi uczestników Konkursu na stronie 

internetowej oraz profilu Facebook Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 

VIII. NAGRODY:   

1. Organizator przyzna I, II, i III nagrodę w każdej z kategorii wiekowych zgodnie z zapisami 

zawartymi w rozdziale III Regulaminu.  

2. Organizator przyzna po dwa wyróżnienia poza I,II i III miejscem w każdej z kategorii.   

3. W Konkursie do wygrania są nagrody rzeczowe. 

4. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.  

 

IX. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: 

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

al. IX Wieków Kielc 3, 

2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: 

wojewoda@kielce.uw.gov.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. 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. 

4. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu 

pn. „Wykonaj polski symbol narodowy”, publikacji informacji o laureatach konkursu na stronie 

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

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze 

szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane. 

7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana 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.   

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.  

2. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią: 
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 Oświadczenie uczestnika Konkursu (załącznik nr 1),  

 Oświadczenie opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika Konkursu (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 jury Konkursu. 

5. Szczegółowych informacji o Konkursie udziela Pani Sylwia Ślizanowska, tel. 41 342 14 17, 

728 442 785, lub e-mailowo: sylwia.slizanowska@kielce.uw.gov.pl 
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Załącznik nr 1 

 
…………………………………………… 
                        (miejsce, data) 

 
 
 

Oświadczenie opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie  

 
„Wykonaj polski symbol narodowy” 

 
 

Ja………….…………………………….………………………………………….……………………………………..………………. 

urodzony/a w dniu ………………..……………………..………. w ……………………………….……………….... 

będący/a prawnym opiekunem .................................................................................................. 

oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna …………………………………………………..  

w konkursie pn. „Wykonaj polski symbol narodowy”. 

   

Znam i akceptuję zapisy Regulaminu Konkursu pn. „Wykonaj polski symbol narodowy”. 

Oświadczam, że autorem nadesłanej pracy jest moja córka/ mój syn. Nadesłana praca nie była 

publikowana, a także nie brała udziału w żadnym innym konkursie oraz nie była i nie jest 

obciążona prawami autorskimi lub innymi prawami osób trzecich. 

 

W związku z powyższym wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej oraz portalu 

społecznościowym Facebook Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także w celach 

archiwizacyjnych danych osobowych mojego dziecka na potrzeby związane z trybem 

zgłoszenia, przyznania i rozpowszechniania informacji dotyczącego w/w konkursu.  

Ponadto potwierdzam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania przez 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki danych osobowych mojego dziecka (oraz moich) w związku 

z jego udziałem w  konkursie – zgodnie z art. 13 RODO. 

 

   ………………………………………….. 

  Podpis rodzica/ prawnego opiekuna 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem danych jest Wojewoda Świętokrzyski, mający siedzibę w Kielcach (25-516) al. IX Wieków Kielc 3, 

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

na adres siedziby administratora. 

3. 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. 

4. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu pn. „Wykonaj polski symbol 

narodowy”, 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, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, 

których dane są przetwarzane. 

7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana 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 niezbędne do udziału Pani/Pana dziecka w konkursie.  

 

 

 

………………………………………………… 

                                                                                                                                            Data i podpis  

 

 

 

 

 

 
  

mailto:wojewoda@kielce.uw.gov.pl
mailto:iod@kielce.uw.gov.pl
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Załącznik nr 2 

 
…………………………………………… 
                               (miejsce, data) 

 
 

Oświadczenie opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie  

 
„Wykonaj polski symbol narodowy” 

 

Ja …………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 

 

urodzony/a w dniu………………………………………… w ……………………………….………………………………… 

 

adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

1. Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy. Nadesłana przeze mnie praca nie 

była publikowana, a także nie brała udziału w żadnym innym konkursie oraz nie była 

i nie jest obciążona prawami autorskimi lub innymi prawami osób trzecich. 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu Konkursu pn. „Wykonaj polski 

symbol narodowy”, organizowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego i akceptuję 

wszystkie jego postanowienia. 

 

3. Udzielam organizatorowi konkursu nieodpłatnej i niewyłącznej licencji wraz z prawem 

udzielania sublicencji do wykorzystywania nadesłanej przeze mnie pracy w każdym 

miejscu, na następujących polach eksploatacji: 

  utrwalanie i zwielokrotnianie utworu, w tym wytwarzanie każdą dostępną 

techniką egzemplarzy utworu, 

 wprowadzanie do pamięci komputera, 

  publiczne prezentowanie, w tym wystawianie, wyświetlanie, nadanie za pomocą 

wizji przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną. 

 
 

 

………………………………………….. 
                                                                                                                          Data i podpis 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1. Administratorem danych jest Wojewoda Świętokrzyski, mający siedzibę w Kielcach (25-516) al. IX Wieków Kielc 3, 

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

na adres siedziby administratora. 

3. 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. 

4. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu pn. „Wykonaj polski symbol 

narodowy”, 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, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, 

których dane są przetwarzane. 

7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana 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 niezbędne do udziału Pani/Pana w konkursie.  

 

 
………………………………………………… 

                                                                                                                                                   Data i podpis  
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