
 

  
 

 

 

Regulamin konkursu „Kulturalny Święty Mikołaj” 

1. Organizatorzy: 

- Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego ul. Paderewskiego 34A 25-502 Kielce 

2. Konkurs organizowany jest w ramach Dnia Mikołaja 6.12.2020r.   

3. Tematem konkursu jest praca plastyczna przedstawiająca postać świętego Mikołaja wraz z 

miejscem, przedmiotem lub zabytkiem charakterystycznym dla województwa 

świętokrzyskiego.    

4. Celem konkursu jest: 

 wzbudzenie w uczestnikach kreatywności 

 zapoznanie się z historią województwa świętokrzyskiego 

 wzbogacenie warsztatu plastycznego 

 rozwijanie wyobraźni uczestników 

5. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat. 

6. Zadaniem uczestników jest stworzenie pracy plastycznej przedstawiającej postać świętego 

Mikołaja wraz z miejscem, przedmiotem lub zabytkiem charakterystycznym dla 

województwa świętokrzyskiego: 

 forma pracy – kartka papieru A4 

 wykonanie pracy – dowolna technika 

 na odwrocie pracy, należy umieścić następujące informacje: 

 imię i nazwisko dziecka 

 wiek dziecka 

 imię i nazwisko prawnego opiekuna dziecka 

 miejsce zamieszkania 

 telefon oraz e-mail do opiekuna prawnego 

 opis wybranego miejsca, przedmiotu lub zabytku na maksymalnie 400 

znaków. 

7. Każdy uczestnik, może przesłać tylko jedną pracę w terminie od 27.11.2020r. do 

04.12.2020 r. na adres: 

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego ul. Paderewskiego 34A 25-502 Kielce. Z dopiskiem: 

Konkurs na Mikołaja. Liczy się data stempla pocztowego.  

9. W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Organizatorów. 

10. Ocenie podlegać będą: pomysłowość, oryginalność, estetyka, wykonanie, koncept.  

11. Planuje się przyznanie nagrody głównej oraz dwóch nagród za II oraz III miejsce.  

12. Jury – 3-osobowa komisja, zostanie powołane przez Organizatorów konkursu. 

13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 11 grudnia 2020 r. na stronie internetowej  

Urzędu Marszałkowskiego https://www.swietokrzyskie.pro/ w zakładce Aktualności, 

oraz na fanpage na FB 

https://www.facebook.com/dep.KulturyiDziedzictwaNarodowegoKielce/ 

14. Przekazanie nagród – osobiście w siedzibie departamentu ul. Paderewskiego 34A Kielce, 

od pon. – pt. w godzinach 8-15 



 

 

15. Organizator nie zwraca prac nadesłanych do konkursu. 

16. Uczestnik konkursu zgłaszając pracę nieodpłatnie przenosi na Organizatora konkursu 

własność egzemplarza nadesłanej pracy oraz udziela mu nieodpłatnej, niewyłącznej 

licencji na korzystanie z praw autorskich, jakie do pracy konkursowej przysługują na 

wszystkich polach eksploatacji związanych z przeprowadzeniem konkursu,  

w szczególności w zakresie: utrwalania wizerunku  pracy każdą możliwą techniką oraz 

publicznego odtwarzania wszystkimi środkami, w tym środkami przekazu danych na 

odległość, udostępnienia wystawiania, a także publicznego  udostępniania, wprowadzania 

do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej  

i teleinformatycznej, w tym Internetu. 

17. Osoby nagrodzone w konkursie, wyrażają zgodę na zdjęcie oraz wykorzystanie ich 

wizerunku z chwili przyjmowania nagrody wraz z dyplomem. Zdjęcia te będą następnie 

umieszczone na stronie internetowej urzędu oraz innych zależnych portalach internetowych.   

18. Zwycięzcy konkursu z chwilą otrzymania nagrody głównej przenoszą bez dodatkowego 

wynagrodzenia na organizatora całość praw autorskich majątkowych i praw pokrewnych do 

nagrodzonej pracy, upoważniając Organizatora do korzystania z praw autorskich do pracy na 

następujących polach eksploatacji:  

 udostępnienie pracy za pośrednictwem sieci informatycznych (w szczególności typu 

Internet), 

 publiczna prezentacja pracy w całości, 

 nieodpłatne udostępnianie pracy we wszelkich materiałach promocyjnych 

Organizatorów oraz w mediach, 

 odpłatne i nieodpłatne wprowadzanie do obrotu egzemplarza pracy 

i zwielokrotnionych kopii oraz ich najem, dzierżawa i użyczenie. 

19. Kontakt w sprawie konkursu: Anna Jędrzejewska Departament Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego Urzędu Marszałkowskiego województwa świętokrzyskiego ul. Paderewskiego 

34A 25-502 Kielce,   e-mail:anna.jedrzejewska@sejmik.kielce.pl tel.: 41 341 62 17  

20. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu  takich danych  

oraz uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  („RODO”)  informujemy o zasadach przetwarzania 

Państwa danych osobowych: 

Administratorem danych osobowych jest Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Urzędu Marszałkowskiego województwa świętokrzyskiego. Administrator przetwarza na 

potrzeby przeprowadzenia i obsługi Konkursu wyłącznie dane osobowe udostępnione przez 

uczestników bezpośrednio. Cele przetwarzania danych osobowych uczestników: 

 zawarcie oraz wykonanie zobowiązania (z przyrzeczenia publicznego, jakim jest 

Konkurs) oraz podjęcie działań przed zawarciem takiego zobowiązania  

na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);  

 udzielania odpowiedzi na pytania osób zainteresowanych udziałem  w  Konkursie,  jak  

również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi 

Konkursu (art. 6 ust. 1 lit.b RODO); 

 w  celach  wynikających  z  przepisów  prawa,  w  tym  w  szczególności  na cele 

księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), jak również  

w celach archiwalnych oraz do ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami 

prawnie uzasadnione cele administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 



 

 

Do danych osobowych kontrahentów, w związku z celami i czynnościami  

przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp podwykonawcy  

Administratora (podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie), np. firmy  

prawnicze, informatyczne. Odbiorcami danych osobowych kontrahentów mogą  

być: banki i operatorzy płatności, przewoźnicy i operatorzy pocztowi.  Zgodnie 

z obowiązującymi przepisami dane osobowe kontrahentów administrator może  

również przekazać organom uprawnionym do uzyskania takich danych na   

podstawie  obowiązującego  prawa  np. sądom,  komornikom  lub organom  

ścigania – pod warunkiem, że wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą    

administratora podstawę prawną. Dane osobowe kontrahentów Administrator będzie 

przetwarzał przez cały okres nie dłuższy niż 5 lat. Podanie danych osobowych  do 

Konkursu ma charakter dobrowolny, jednak jest warunkiem wykonania przez 

Administratora rejestracji uczestnictwa w Konkursie. Zgodnie z RODO, podmiotowi 

danych przysługuje w każdym czasie prawo do:  

1. dostępu do swoich danych oraz  otrzymania  ich  kopii, 

2. sprostowania  (poprawiania)  swoich  danych, 

3. usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych,  

4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  

5. przenoszenia danych, 

6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 

Administrator podczas przetwarzania danych osobowych nie stosuje zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania.  

 

 

 

 


