
Regulamin konkursu „Rymowanki dla rolników” 

 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu literackiego dla przedszkoli „Rymowanki dla rolników” 
(zwanego dalej „Konkursem”) jest Urząd Statystyczny w Krakowie z siedzibą 
w Krakowie (31-233) przy ul. K. Wyki 3, reprezentowany przez Agnieszkę Szlubowską, 
Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie. 

2. Konkurs organizowany jest na podstawie niniejszego dokumentu (zwanego dalej 
„Regulaminem”). 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
4. Celem Konkursu jest: 

a. promocja Powszechnego Spisu Rolnego 2020 wśród dzieci, rodziców  
i społeczności lokalnej, 

b. rozwój kreatywności oraz zdolności językowych i muzycznych wśród dzieci, 
c. aktywizacja społeczna mieszkańców lokalnych społeczności. 

5. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być placówka 
wychowania przedszkolnego zlokalizowana na terenie województwa małopolskiego, 
w której osoby lub osoba upoważniona do reprezentacji zapoznała się z treścią 
niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. 

6. Konkurs przeprowadzony zostanie na terenie województwa małopolskiego  
w terminie od 1 października do 10 listopada 2020 r. 

 

Koordynacja konkursu 

1. Pracami organizacyjnymi i technicznymi związanymi z przeprowadzeniem Konkursu 
kieruje Komitet Główny Konkursu (zwany dalej „Komitetem”). 

2. Do zadań Komitetu należy przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu zgodnie 
z Regulaminem, w szczególności: 

a. promocja Konkursu, 
b. czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem, 
c. opracowanie i ogłoszenie wyników Konkursu, 
d. zamieszczanie na stronie internetowej: https://krakow.stat.gov.pl wyników 

konkursu oraz innych informacji niezbędnych dla jego uczestników, 
e. prowadzenie dokumentacji Konkursu, 
f. ustalenie laureatów Konkurs, 
g. przekazanie nagród laureatom Konkursu. 

3. W skład Komitetu wchodzą: 
a. przewodniczący: Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie, 
b. trzech Członków wybranych spośród pracowników Urzędu Statystycznego 

w Krakowie, 
c. sekretarz wybrany spośród pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie. 

4. We wszystkich sprawach związanych z konkursem można kontaktować się 
z Komitetem za pośrednictwem poczty elektronicznej: obr_krk@stat.gov.pl lub 
telefonicznie: +48 695 255 538. 
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Wymogi konkursowe 

1. Zadaniem konkursowym Uczestnika jest ułożenie przez zespół/drużynę 
wychowanków placówki piosenki lub wierszyka, który następnie zostanie przez nich 
wykonany, a wykonanie to zarejestrowane w formie filmu. Treść wierszyka lub 
piosenki powinna być związana z rolnictwem i życiem na wsi, zwierzętami wiejskimi, 
uprawami, pracą na roli, narzędziami i maszynami rolniczymi itp. (nie wszystkie 
tematy muszą się pojawić). 

2. Film powinien być zapisany w formacie MP4, MOV bądź AVI. Maksymalny czas trwania 
filmu to 2 minuty. Film powinien posiadać rozdzielczość co najmniej 1280x720p (HD). 

3. Pojedyncza drużyna może liczyć nie więcej niż 25 osób wraz z opiekunami. Uczestnik 
może zgłosić do konkursu tylko jedną drużynę i tylko jeden utwór. 

4. Prace wraz ze skanem lub zdjęciem wypełnionego formularza zgłoszeniowego 
(załącznik nr 1) należy przesłać poprzez stronę wetransfer.com na adres 
obr_krk@stat.gov.pl do dnia 10 listopada 2020 r. 

5. Uczestnik oświadcza, że posiada zgodę osób uczestniczących w Konkursie na 
wykorzystywanie ich wizerunku do celów konkursowych, a w przypadku dzieci – 
zgodę ich rodziców. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z konkursu zgłoszeń w przypadku 
uznania, że nie są one zgodne z warunkami Konkursu. 

7. Poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego Uczestnik: 
a. potwierdza, że uzyskał od autorów filmu autorskie prawa majątkowe z opcją 

ich przeniesienia na Organizatora. 
b. nieodpłatnie przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do 

przesłanych prac, w tym prawa do ich publikacji na stronie internetowej 
Organizatora, w sieci Intranet Organizatora, na profilach w mediach 
społecznościowych oraz w wydawnictwach Organizatora. 

8. Uczestnik jest odpowiedzialny względem Organizatora za wszelkie wady prawne 
zgłoszonej pracy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich, 
wynikające z naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich. Uczestnik 
zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń stwierdzonych 
prawomocnym orzeczeniem oraz zwolnienia Organizatora od odpowiedzialności. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia, przedłużenia lub przerwania 
konkursu z ważnych przyczyn. 

10. We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych 
niniejszym Regulaminem, jak i w zakresie interpretacji jego zapisów głos 
rozstrzygający należy do Organizatora. 

 

Wyniki 

1. Komitet nagrodzi Uczestników, których drużyny zajmą 1, 2 i 3 miejsce. 
2. Dodatkowe, indywidualne nagrody, zostaną przyznane członkom drużyny,  która 

zajmie 1 miejsce (wychowankom wraz z opiekunami). 
3. Przy ocenie prac konkursowych Komitet weźmie pod uwagę następujące kryteria: 

a. zgodność treści filmu z tematyką konkursu, 
b. pomysłowość oraz kreatywność zarówno tekstu jak i wykonania, 
c. jakość techniczna m.in.: estetyka pracy, montaż, jakość dźwięku itp., 
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d. dodatkowe punkty będą przyznawane, gdy w filmie pojawi się hasło 
„Powszechny Spis Rolny” lub „Spis Rolny”. 

4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 30 listopada 2020 r. na stronie internetowej oraz 
mediach społecznościowych Organizatora. 

 

Nagrody 

1. Nagrody zapewnia Organizator konkursu. 
2. Wykaz nagród głównych znajduje się w załączniku nr 2. 
3. Nagrody zostaną przekazane Uczestnikom w terminie i miejscu uzgodnionym między 

dyrekcją/przedstawicielem Uczestnika a Organizatorem. 

 



 

  Załącznik nr 1 

do Regulaminu Konkursu Statystycznego „Rymowanki dla rolników” 
 
 
……..…………………………….                                         dn. …………… 2020 r. 
     (pieczęć placówki) 
 
 

Komitet Główny  
Konkursu Statystycznego „RYMOWANKI DLA ROLNIKÓW” 
Urząd Statystyczny w Krakowie 
ul. Kazimierza Wyki 3 
31-223 Kraków 

 
 
 

Zgłaszam uczestnictwo placówki wychowania przedszkolnego w Konkursie Statystycznym 

„Rymowanki dla rolników” organizowanym przez Urząd Statystyczny w Krakowie: 

 

Dane placówki: 

Pełna nazwa placówki:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: …………………………………………………………………………………………................................................................................. 

Telefon (z numerem kierunkowym): ………………………….; fax: …………………………………………………………………………… 

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko Dyrektora Placówki: ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nazwa drużyny (opcjonalnie): …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Liczba członków drużyny (wychowankowie wraz z opiekunami): ………………………………………………………………...... 

Imię i nazwisko opiekuna drużyny: …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

☐  Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem Konkursu oraz zobowiązuję się do przestrzegania jego 

postanowień. 

☐  Oświadczam, że uzyskałem/am od autorów zgłaszanej pracy autorskie prawa majątkowe z opcją 

przeniesienia ich na organizatora Konkursu – Urząd Statystyczny w Krakowie. 

☐ Oświadczam, że posiadam zgodę osób uczestniczących w Konkursie na wykorzystywanie ich 

wizerunku do celów konkursowych, a w przypadku dzieci – zgodę ich rodziców. 

 

 
 
         ……………………………………………… 

Dyrektor placówki 
(podpis i pieczęć) 

 



Załącznik 2. Wykaz nagród głównych w konkursie „Rymowanki dla rolników”*

1 miejsce: zestaw 10 klocków piankowych, 3 labirynty magnetyczne, 3 przewlekanki-nawlekanki

* Zdjęcia poglądowe – oryginalne nagrody mogą się nieco różnić od przedstawionych.

2 miejsce: ciuchcia lub domek do składania, 2 labirynty magnetyczne, 2 przewlekanki-nawlekanki

3 miejsce: 3 labirynty magnetyczne, 2 przewlekanki-nawlekanki
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