
REGULAMIN KONKURSU   

WSPÓŁCZESNE GOSPODARSTWO ROLNE 

  

ORGANIZATOR  

1. Organizatorem konkursu plastycznego „Współczesne gospodarstwo rolne” zwanego dalej 
„konkursem” jest Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, ul. ks. Stanisława Konarskiego 1-3, Bydgoszcz.  
CEL KONKURSU  

2. Celem konkursu jest:  

• rozbudzenie kreatywności i umożliwienie zaprezentowania swojego talentu,  

• poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej i spisu rolnego, wyłonienie najlepszych 
prac wykonanych przez dzieci i młodzież.  
TEMAT KONKURSU  

3. Tematem konkursu jest przygotowanie projektu komputerowego, rysunku lub makiety 3D 
prezentującej wyobrażenia dzieci dotyczące współczesnego rolnika tj. pokazania w jaki sposób 
postrzega, rozumie i interpretuje.   

4. Prace konkursowe będą oceniane w kategorii plastycznej.  
UCZESTNICY KONKURSU  

5. Uczestnikami konkursu mogą być:  

• Dzieci i młodzież w wieku od 4 do 16 lat z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. 
NAGRODY  

6. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców konkursu w kategorii plastycznej i przyzna nagrody  
w 4 przedziałach wiekowych:  
• 4- 6 lat, 

• 7-9 lat, 

• 10-12 lat,  

• 13-16 lat.  

Zostaną przyznane po 3 wyróżnienia w każdym przedziale wiekowym.  

W uzasadnionych przypadkach liczba wyróżnień może ulec zwiększeniu.  

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i  upominki za pośrednictwem operatora 
pocztowego, o czym Organizator poinformuje uczestników konkursu drogą e-mail.  

  

WYMOGI KONKURSOWE  

7. Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę.  
8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw 

majątkowych do wykorzystania wszystkich nadesłanych prac oraz ich publikacji w wydawnictwach 
wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie (w zakresie określonym  
w załączniku nr 3 do Regulaminu – umowie przeniesienia autorskich praw majątkowych).  

9. Prace złożone na Konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie i indywidualnie, nigdzie 
wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na 
Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.  

10. Rodzic/opiekun prawny zgłaszanego przez siebie uczestnika jest odpowiedzialny względem 
Organizatora za wszelkie wady prawne pracy plastycznej, a w szczególności za ewentualne 
roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich.  
W przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi, Rodzic/Opiekun 
prawny zobowiązuje się do ich całkowitego zaspokojenia oraz zwolnienia Organizatora od 
obowiązku świadczeń.   



11. Podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenie zgodne ze wzorem określonym  
w załączniku nr 2 do Regulaminu, zawierające: imię, nazwisko, wiek uczestnika, imię  
i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail oraz 
podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego w trzech egzemplarzach umowę przeniesienia 
autorskich praw majątkowych do pracy (załącznik nr 3 do Regulaminu) należy wysłać na adres e-
mail: kpobr@stat.gov.pl lub wysłać listem do Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy na adres: 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych, ul. ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 
Bydgoszcz. 

  

KATEGORIA PLASTYCZNA   

12. Prace mogą być wykonane dowolną techniką przy wykorzystaniu programów komputerowych 
(Paint, Corel Draw, Canva), malowanie kolaż, rysowanie, wyklejanie, makieta 3D przy wykorzystaniu 
np.: kredek, pasteli, farb plakatowych, długopisów, ołówków, akwareli, węgla, bibuły, kolorowego 
papieru, kartonów i innych materiałów. 

13. Prace powinny być przesłane przy wykorzystaniu programów komputerowych w formacie .jpg lub 
.pdf, przy wykorzystaniu innej techniki w formacie A3 lub A4.   

14. Uczestnicy nie mogą złożyć pracy plastycznej sprzecznej z prawem, ogólnie przyjętymi zasadami 
etyki, zasadami dobrego wychowania, kultury osobistej, wykorzystującej zakazane treści, 
niezgodnej z dobrymi obyczajami, nawołującej do  nietolerancji, obrażającej uczucia innych osób, 
w tym również uczucia religijne, przedstawiającej przemoc, naruszającej prawo do prywatności, 
naruszającej prawa osób trzecich, zawierającej materiały chronione prawami wyłącznymi (np. 
prawami autorskimi) bez zgody osób uprawnionych, zawierającą wulgaryzmy, czy treści reklamowe 
podmiotów trzecich.  
  

TERMINARZ KONKURSU  

15. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach 1 października – 30 listopada 2020 r.  
16. W przypadku dostarczenia pracy lub dokumentów, o których mowa w ust. 11 po terminie 

wskazanym w ust. 16 , albo niedostarczenia, któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 
11, prace nie będą oceniane.  

17. Pracę konkursowe wraz z podpisanymi oświadczeniami należy wysłać na adres e-mail: 
kpobr@stat.gov.pl lub listem do Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy na adres: Kujawsko-
Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych,  ul. ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz. 
 
 
KOMISJA KONKURSOWA  

18. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu przez Organizatora Komisja 
Konkursowa (zwana dalej komisją).  

19. Prace nie spełniające warunków Regulaminu nie będą oceniane.  

20. Komisja przy ocenie prac będzie brała w szczególności pod uwagę: zgodność tematu pracy   
z kategorią, oryginalność, staranność wykonania, stopień trudności.  

21. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.  
OGŁOSZENIE WYNIKÓW  

22. Rodzice/opiekunowie prawni laureatów konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród 
telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

23. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Urzędu Statystycznego.  
UWAGI KOŃCOWE  

24. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.  

25. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.  
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26. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego, podania nieprawdziwych danych, Organizatorowi przysługuje 
prawo dyskwalifikacji danego Uczestnika z udziału w Konkursie.  

27. Organizator zapewnia sobie prawo zmiany terminu Konkursu bądź jego odwołania w przypadku 
zdarzeń od niego niezależnych, o czym niezwłocznie poinformuje. Uczestnikom nie przysługują  
z tego tytułu żadne roszczenia.  

28. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.   

29. Organizator zapewnia sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.  
30. Komisja oceniająca prace konkursowe zorganizuje spotkanie w formie zdalnej lub zbierze się po 

zniesieniu obostrzeń związanych z przemieszczaniem się i zakazem zgromadzeń w związku ze 
stanem epidemicznym w kraju, o czym Organizator poinformuje w Intranecie GUS.  

  

ZAŁĄCZNIKI  

1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  
2. Oświadczenie rodzica/opiekuna   
3. Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


