
 

          Kielce, dn. 23.06.2020 r.   

 

Regulamin Konkursu pn. 

„Super Tata” 

   

§ 1. Ogólne zasady Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Kielecki Park Technologiczny – jednostka budżetowa Gminy 

Kielce z siedzibą przy ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce. 

2. W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 lat), a także uczniowie 

szkół podstawowych klas 1-3 oraz 4-6 z terenu województwa świętokrzyskiego. 

3. Konkurs jest organizowany w terminie od 23.06.2020 r. do 07.07.2020 r. 

 

§ 2. Przedmiot Konkursu oraz zasady uczestnictwa 

1. Ogłoszenie Konkursu, Regulamin, Deklaracja Uczestnictwa  oraz inne informacje dotyczące 

spraw nieuregulowanych w regulaminie dostępne są na stronie internetowej Energetycznego 

Centrum Nauki Kieleckiego Parku Technologicznego www.ecn.kielce.pl.  

2. Przedmiotem Konkursu jest praca plastyczna lub literacka, wykonana z okazji Dnia Ojca,  

a mająca na celu przedstawienie jaką super moc ma tata uczestnika, jakim jest super 

bohaterem. 

3. Pracę plastyczną należy wykonać w formacie A3 lub A4, dowolną techniką plastyczną – 

farbami, kredkami, pastelami, wydzieranka, wyklejanka. 

4. Pracę literacką należy wykonać odręcznie w formacie A4 – minimum jedna strona, 

maksimum 2 strony.  

5. Prace należy wysyłać w formie skanu/zdjęcia na adres ecn@technopark.kielce.pl w terminie 

do 7 lipca 2020 roku, do g. 23:59. Decyduje data wpływu maila. Prace wysłane po tym 

terminie nie będą brane pod uwagę. 

http://www.ecn.kielce.pl/
mailto:ecn@technopark.kielce.pl
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6. Razem z pracą konkursową wymagane jest przesłanie skanu/zdjęcia wypełnionej karty 

uczestnictwa (załącznik nr 1) oraz zgody prawnego opiekuna na przetwarzanie danych 

osobowych (załącznik nr 2).  

7. Każde z przesłanych zdjęć winno być przekazane w formacie JPG lub PNG i nie może 

przekraczać wielkością 2 MB. Suma wszystkich plików nie może przekroczyć 10 MB. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usterki łącza, niedostarczenie wiadomości czy 

inne okoliczności, na skutek których prace konkursowe wraz z załącznikami nie dotrą 

do Organizatora w terminie. 

8. Każdy uczestnik może wybrać tylko jedną formę pracy i tylko jeden raz wziąć udział 

w konkursie.  

9. Przygotowana praca powinna posiadać jednego autora i być przez niego przygotowana 

samodzielnie.  

10. Prace niezgodne z Regulaminem nie będą brane pod uwagę. 

11. Przesłanie pracy jest równoważne z akceptacją Regulaminu. 

 

§ 3. Kryteria oceny 

1. Prace konkursowe w kategorii plastycznej podlegają ocenie merytorycznej 

uwzględniającej poniższe kryteria:  

a) zgodność pracy z tematyką konkursową (skala 1 – 5), 

b) oryginalność pomysłu (skala 1 – 5), 

c) samodzielność wykonania (skala 1 – 5), 

d) walory artystyczne (skala 1 – 5), 

- w skali oceny od 1 do 5 (przy czym 1 – oznacza najniższą ocenę, a 5 - oznacza najwyższą 

ocenę). Maksymalna liczba punktów przyznana jednej pracy konkursowej wynosi 

20 punktów. 

2. Prace konkursowe w kategorii literackiej podlegają ocenie merytorycznej uwzględniającej 

poniższe kryteria:  

a) zrozumienie tematu (skala 1 – 5), 
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b) kompozycja (skala 1 – 5), 

c) słownictwo (skala 1 – 5), 

d) język (skala 1 – 5), 

e) ortografia i interpunkcja (skala 1 – 5)  

- w skali oceny od 1 do 5 (przy czym 1 – oznacza najniższą ocenę, a 5 - oznacza najwyższą 

ocenę). Maksymalna liczba punktów przyznana jednej pracy konkursowej wynosi 

25 punktów. 

§ 4. Komisja Konkursowa 

1. Nadzór nad przebiegiem konkursu będzie sprawować Komisja Konkursowa, w której skład 

wchodzą pracownicy Kieleckiego Parku Technologicznego. 

2. Zadaniem Komisji jest wyłonienie laureatów Konkursu oraz nadzór nad przestrzeganiem 

Regulaminu. 

3. Komisja Konkursowa działa kolegialnie. Decyzje podejmowane są większością oddanych 

głosów. Decyzja komisji jest ostateczna.  

 

§ 5. Nagrody 

1. W Konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody.  

a) za zajęcie I miejsca – bezpłatne zaproszenie do ECN dla 3 osób oraz zestaw gadżetów dla 

uczestnika konkursu,  

b) za zajęcie II miejsca zniżka 40% dla 4 osób i zestaw gadżetów dla uczestnika konkursu, 

c) za zajęcie III miejsca zniżka 25% dla 4 osób. 

2. Aby odebrać nagrodę Zwycięzca musi zgłosić się osobiście do siedziby Energetycznego 

Centrum Nauki KPT w terminie 21 dni od ogłoszenia wyników Konkursu, po uprzednim 

umówieniu się telefonicznie pod nr 41 278 72 50. Nagrody nieodebrane w wymaganym 

terminie przepadają. 

3. Nagrody nie można wymienić na inną ani żądać jej równowartości pieniężnej, w towarze lub 

usłudze. 
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§ 6. Przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z 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 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), poniższe informacje są niezbędne do zapewnienia rzetelności 

i przejrzystości przetwarzania danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych jest Kielecki Park Technologiczny – jednostka 

budżetowa Gminy Kielce z siedzibą w Kielcach: 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: 

iod@technopark.kielce.pl , tel. 41 278 72 00. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb realizacji Konkursu, i będą przechowywanie 

przez wymagany  okres archiwizacji, 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a w/w rozporządzenia.  

5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Przystąpienie do konkursu poprzez akceptację Regulaminu jest  równoznaczne 

z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7. Każdy, którego dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 

do przenoszenia danych. 

8. Każdy, którego dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku ich niepodania niemożliwy 

będzie udział w Konkursie. 

10.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie  jest również wyrażenie zgody przez 

rodziców/prawnych opiekunów na umieszczenie danych dziecka (imienia oraz nazwiska), 

zdjęcia pracy w materiałach Organizatora informujących o Konkursie oraz na fanpage 

Facebook Energetycznego Centrum Nauki Kieleckiego Parku Technologicznego w celu 

poinformowania o wynikach Konkursu. 
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§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 17 lipca na portalu Facebook 

Energetycznego Centrum Nauki KPT (https://www.facebook.com/ECN.KPT/) razem 

ze zdjęciem, przedstawiającym nagrodzone prace.  

2. Regulamin jest dostępny na stronie www.ecn.kielce.pl. 

3. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. 

5. Ostateczna interpretacja przepisów regulaminu należy do Organizatora. W ramach spornych 

ostateczną decyzję podejmuję Organizator. 

6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

7. Zgłoszenie dziecka do konkursu oznacza akceptację Regulaminu. 

8. Po dostarczeniu prac konkursowych autorskie prawa majątkowe do prac przechodzą 

nieodpłatnie na Kieleckim Park Technologiczny i mogą być wykorzystane na polach 

eksploatacyjnych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

 

https://www.facebook.com/ECN.KPT/
http://www.ecn.kielce.pl/

