
 

 

 

 

 

Regulamin konkursu plastycznego  

„Palcem po mapie – podróż przez Świętokrzyskie” 

 

 

ORGANIZATOR 

1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 

w Kielcach, Departament Inwestycji i Rozwoju, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce. 

2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: 

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/ 

3. Konkurs organizowany jest w ramach akcji promocyjnej Dni Otwarte Funduszy 

Europejskich 2021. 

 

CEL KONKURSU 

4. Celem Konkursu jest: 

- rozwój umiejętności plastycznych dzieci, pobudzenie ich kreatywności i umiejętności 

współpracy, 

- promocja Funduszy Europejskich i pokazanie ich wpływu na rozwój Województwa 

Świętokrzyskiego,  

- prezentacja obiektów turystycznych, kulturalnych i in. powstałych lub rozwijających 

się dzięki Funduszom Europejskim, 

- wzmocnienie tożsamości regionalnej i wiedzy o regionie wśród dzieci; 
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UCZESTNICY KONKURSU 

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która wykonuje zawód nauczyciela  

w placówce wychowania przedszkolnego (przedszkole, oddział przedszkolny, zespół 

wychowania przedszkolnego, punkt przedszkolny) zlokalizowanej na terenie 

województwa świętokrzyskiego, która: 

- posiada prawo do reprezentowania placówki, w której pracuje oraz działa w Konkursie 

w imieniu i na rzecz reprezentowanej przez siebie placówki, 

- zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje  

do Konkursu, 

- wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznała się z treścią 

dotyczącą procedury przyznawania nagród i je w pełni akceptuje, 

- zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, 

- wykona zadanie konkursowe, o którym mowa w pkt. 7 Regulaminu;  

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być dzieci będące autorem zbiorowej pracy 

plastycznej ani rodzice/opiekunowie prawni dzieci. 

 

ZADANIE KONKURSOWE 

7. Zadanie konkursowe polega na pomalowaniu, ozdobieniu, udekorowaniu dowolną 

techniką mapy województwa świętokrzyskiego – kolorowanki w formacie XXL -  

z naniesionymi atrakcjami turystycznymi, które otrzymały dofinansowanie z Funduszy 

Europejskich.  

8. Z uwagi na to, że zgodnie z postanowieniami pkt. 5 Uczestnikiem Konkursu może być 

jedynie osoba wykonująca zawód nauczyciela w placówce wychowania 

przedszkolnego, Zadanie Konkursowe powinno zostać zrealizowane przy udziale 

dzieci, które znajdują się pod opieką Uczestnika. 

9. Każdy Uczestnik może przesłać jedno zgłoszenie placówki do udziału w konkursie. 

Nieakceptowane będzie przesyłanie kolejnych zgłoszeń zawierających dodatkowe 

prace. 

 

 

 



 

WYMOGI KONKURSOWE 

10. Kolorowankę należy odebrać z siedziby Organizatora, Kielce, ul. Sienkiewicza 63,  

I piętro, pokój 118. 

11. Zdjęcie Pracy konkursowej wraz z czytelnie wypełnioną Kartą zgłoszenia (skan, jpg) – 

podpisaną odręcznie, należy przesłać na adres e-mail: 

fundusze.media@sejmik.kielce.pl 

12. Praca konkursowa, niezależnie od formy, nie może zawierać jakichkolwiek wizerunków 

ani innych danych osobowych, w tym w szczególności wizerunków i danych 

osobowych dzieci, Uczestnika, innych nauczycieli, opiekunów uczniów czy personelu 

placówki wychowania przedszkolnego. Prace konkursowe zawierające takie wizerunki 

lub inne dane osobowe (inne niż dane osobowe Uczestnika niezbędne do przesłania 

zgłoszenia do Konkursu z Pracą konkursową) zostaną wykluczone z procesu 

przyznawania nagród w Konkursie. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie 

tych postanowień. 

13. Zgłoszenia nieprawidłowe (tj. niezgodne z tematem Konkursu) oraz niepełne, mogą 

zostać pominięte przez Organizatora Konkursu. 

14. Uczestnik zobowiązany jest do przesłania w ramach realizacji Zadania Konkursowego 

pracy, której autorem są dzieci znajdujące się pod jego opieką (jako nauczyciela 

placówki wychowania przedszkolnego). Praca nie może naruszać praw  

(w szczególności praw autorskich) osób trzecich. 

15. Przesyłając pracę Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną publikację Pracy 

konkursowej na stronach organizatora, w jego mediach społecznościowych  

i w lokalnych mediach,  w celach informacyjnych i promocji Konkursu oraz UMWŚ. 

16. W Konkursie przewidziano łącznie 3 nagrody, tj. po jednej nagrodzie dla każdego  

ze Zwycięzców. Nagrodą w Konkursie jest zestaw gier, zabaw i kolorowanek, które 

otrzymają wszystkie dzieci – autorzy Pracy konkursowej. 

 

TERMINY 

17. Konkurs trwa w okresie od 13.07.2021 r. do 13.09.2021 r. włącznie. Przez czas trwania 

Konkursu rozumie się okres, w którym Uczestnicy mogą nadsyłać zgłoszenia 

konkursowe. 
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18. Spośród wszystkich nadesłanych w czasie trwania Konkursu prawidłowych zgłoszeń 

Komisja Konkursowa wyłoni (w terminie 3 dni od zakończenia Konkursu) 3 

zwycięzców Konkursu, których prace konkursowe zostaną przez Komisję Konkursową 

uznane za najbardziej kreatywne i pomysłowe. 

19. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej organizatora: www.rpo-

swietokrzyskie.pl do dnia 17.09.2021 r. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

20. Administratorem Danych Osobowych ( ADO) jest Marszałek Województwa 

Świętokrzyskiego w Kielcach. Zasady przetwarzania danych osobowych określa 

Klauzula informacyjna. 

21. Informacje na temat konkursu zamieszczane są na stronie internetowej organizatora 

www.rpo-swietokrzyskie.pl oraz profilu Facebook RPOWŚ. 

22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji Konkursu.  

23. Organizator nie odpowiada za problemy związane z przepełnioną skrzynką odbiorczą                      

w przypadku, gdy uczestnicy dokonają wysyłki zgłoszeń w ostatnim dniu naboru. 

 

ZAŁĄCZNIKI  

24. Wykaz załączników: Karta zgłoszenia + klauzula informacyjna RODO. 
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