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REGULAMIN  
Konkursu Plastycznego dla przedszkoli „Życie i praca na wsi” 

 
Powszechny Spis Rolny odbywa się co 10 lat. Jego wyniki są jedynym źródłem, które pozwala 
dokładnie opisać polskie rolnictwo i polską wieś.  
Jak wygląda życie i praca na wsi to temat konkursu plastycznego dla przedszkoli, organizowanego 
przez Urząd Statystyczny w  Łodzi. 

§ 1. Postanowienia ogólne  
1.Organizatorem Konkursu Plastycznego dla przedszkoli „Życie i praca na wsi” (zwanego dalej 
“Konkursem”) 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. 
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.  
4. Celem konkursu jest:  

4.1. rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci,  
4.2. promocja Powszechnego Spisu Rolnego 2020.   

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.  
6. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”), może być placówka wychowania 
przedszkolnego (przedszkola, oddziały przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty 
przedszkolne) zlokalizowana na terenie województwa łódzkiego, która spełniła następujące 
warunki:  

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

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

6.3. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. 
7. Nadesłanie zgłoszenia oraz prac na Konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w 
Konkursie i akceptacją niniejszego Regulaminu.  
8. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

§ 2. Zasady szczegółowe  
1. Zadaniem konkursowym Uczestnika, jest nadesłanie prac plastycznych lub zdjęć prac 
plastycznych wykonanych przez wychowanków placówki wychowania przedszkolnego,  związanych z 
tematyką życia na wsi i pracy rolników oraz zagadnieniami objętymi Powszechnym Spisem Rolnym 
2020 (https://spisrolny.gov.pl/): prace polowe, uprawy, sady, hodowla zwierząt gospodarskich, 
maszyny rolnicze, zabudowania gospodarcze lub inne przedmioty czy osoby, kojarzące się z wsią.  
2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A4, dowolną techniką płaską. 
3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod 
kierunkiem nauczyciela lub rodzica. Przekazanie prace nie mogą być opatrzone danymi osobowymi 
autora pracy. 
4. Uczestnik oświadcza, ze posiada zgodę rodziców dzieci na przekazanie ich prac plastycznych na 
konkurs. 
5. Uczestnik może nadesłać dowolną liczbę prac.  
6.  Do Konkursu dopuszcza się zdjęcia prac plastycznych. Jedno zdjęcie może przedstawiać tylko 
jedną pracę plastyczną.  
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7. Prace plastyczne lub zdjęcia prac plastycznych wraz z wypełnionym Zgłoszeniem (Załącznik nr 1) 
należy przesłać w formie tradycyjnej na adres Organizatora lub przesłać w formie elektronicznej na 
adres e-mail: promocjeLDZ@stat.gov.pl do dnia 30.10.2020 r. Po tym terminie prace nie będą 
zakwalifikowane do konkursu. Cała wiadomość e-mail powinna być nie większa niż 15 Mb. Jeżeli 
załączniki składają się na wielkość powyżej 15 Mb, należy wysłać je w postaci kilku wiadomości. 
Na kopercie lub w tytule maila proszę wpisać: Konkurs dla przedszkoli „Życie i praca na wsi”, nazwa 
i nr placówki oraz miejscowość. 
Prace przesłane bez wypełnionego Załącznika nr 1 nie będzie brane pod uwagę.  
8. 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.  
9. Organizator dokona oceny zgłoszonych prac, biorąc m.in. pod uwagę trafności doboru tematu, 
ilości dopuszczonych do konkursu prac (bądź zdjęć prac).  
10. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie liczby przesłanych prac w stosunku do liczby 
wychowanków placówki przedszkolnej (wskaźnik obliczony dla każdego Uczestnika według wzoru: 
liczba zakwalifikowanych do konkursu prac/ogólna liczba dzieci w placówce).   
11. W przypadku uzyskania jednakowego wskaźnika przez więcej niż 1 placówkę, o miejscu zajętym w 
konkursie decyduje kolejność nadesłania prac. 
12. Jeżeli powyższe kryteria okażą się niewystarczające w procesie wyłaniania laureatów Organizator 
powoła Jury Konkursu (dalej „Jury”) składające się z członków Wojewódzkiego Biura Spisowego w 
Łodzi. Jury dokona oceny prac na podstawie kreatywności i staranności wykonanych prac oraz ich 
zgodności z tematyką konkursu. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna, prawnie wiążąca dla 
wszystkich uczestników Konkursu. 
13. Jury sporządza ze swej działalności protokół.  
14. Członkowie Jury nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Jury. 

§ 3. Wyniki Konkursu  
1. Organizator wyłoni 10 zwycięzców Konkursu.  
2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 16 listopada 2020 roku na stronie internetowej oraz w 
mediach społecznościowych Organizatora.  
3. Zwycięzcy Konkursu zostaną dodatkowo powiadomieni poprzez e-mail podany w zgłoszeniu. 
4. Nagrody zostaną wysłane przesyłką pocztową na koszt Organizatora w ciągu 14 dni od 
zakończenia Konkursu na adres podany przez Uczestnika w formularzy zgłoszeniowym. 
§ 4. Nagrody  
1. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody z katalogu nagród zgodnie z zajętym miejscem w 
konkursie, stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu. 
2. Dodatkowo każdy ze Zwycięzców otrzyma wybrane  gadżety promujących Powszechny Spis Rolny 
2020.  
3. Zwycięzcom nie przysługuje żądanie wymiany nagród na nagrody pieniężne ani na nagrody 
innego rodzaju.  
4. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.  
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. 
 
§ 5. 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.  


