
 

Regulamin konkursu Sytuacja społeczno –gospodarcza województwa 

świętokrzyskiego w 2014 r. 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Konkurs Sytuacja społeczno–gospodarcza województwa świętokrzyskiego  

w 2014 r. odbywa się w związku z obchodami „Dnia Statystyki Polskiej”. 

2. Podstawą organizacji i przeprowadzenia Konkursu jest misja promocji statystyki 

publicznej zawarta w Ustawie z dnia 29.06.1995 r. o statystyce publicznej. 

3. Podstawowe obowiązki organizatorów i uczestników Konkursu wynikają  

z niniejszego regulaminu. 

§2 

Organizator 

1. Organizatorem Konkursu są: Urząd Statystyczny w Kielcach i Wyższa Szkoła 

Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach  

2. Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową wraz z Przewodniczącym 

Komisji, który kieruje jej pracami. 

3. Komisja konkursowa określa sposób oceny prac i podaje go do publicznej 

wiadomości. 

4. Konkurs zostaje przeprowadzony 23 marca 2016 r. w siedzibie Wyższej Szkoły 

Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach. 

5. Siedziba organizatorów Konkursu: Urząd Statystyczny w Kielcach, ul. Zygmunta 

Wróblewskiego 2, 25-369 Kielce; Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława 

Markowskiego w Kielcach, ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce.  

§3 

Cel konkursu 

1. Celem Konkursu jest: 

a) upowszechnienie wiedzy o sytuacji społeczno-gospodarczej regionu 

świętokrzyskiego,  



b) ukazanie roli statystyki publicznej we współczesnym świecie,  

c) popularyzacja zasobów informacyjnych statystyki publicznej w aspekcie 

regionalnym i lokalnym. 

 

§4 

Uczestnicy konkursu 

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z regionu 

świętokrzyskiego wyznaczeni przez władze szkoły (maksymalnie 3 uczniów  

ze szkoły). Delegowani uczniowie pozostają pod opieką nauczyciela. 

2. Udział w konkursie jest dobrowolny. 

3. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie najbliższych rodzin organizatorów 

konkursu. 

§5 

Przebieg konkursu  

1. Konkurs polega na rozwiązaniu pisemnego testu jednokrotnego wyboru, 

przygotowanego przez Komisję Konkursową, z zakresu wiedzy wskazanego  

w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu (Zakres problemowy konkursu). 

2. Rozwiązywanie testu odbywa się w warunkach kontrolowanej samodzielności. 

3. Uczestnicy konkursu podczas rozwiązywania testu mogą mieć ze sobą przybory  

do pisania oraz kalkulator (nie w telefonie komórkowym). 

4. Spośród uczestników wyłania się trzech zwycięzców, tj. osoby z największą liczbą 

punktów, którzy zajmują I, II i III miejsce odpowiednio do liczby uzyskanych 

punktów. 

4. W przypadku otrzymania równej liczby punktów przez większą liczbę osób 

przewiduje się dogrywkę w formie ustnej odpowiedzi na 3 pytania  

z wylosowanego zestawu. Komisja ocenia wiedzę uczestnika, sposób  

jej zaprezentowania i umiejętność argumentacji. 

 

§6 



Terminarz konkursu 

1. Zgłoszenia do konkursu dokonuje się wypełniając formularz zgłoszeniowy 

(załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) oraz oświadczenie uczestnika (załącznik 

nr 3). Dokumenty należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej  

na adres email: a.krolik@stat.gov.pl, nr faxu: 41 2499604 lub w postaci formularzy 

papierowych, które należy przesłać pocztą tradycyjną do siedziby Organizatora - 

Urzędu Statystycznego w Kielcach §2,p.5 w terminie do 23.02.2016 r.   

2. Przeprowadzenie konkursu oraz ogłoszenie wyników po dokonaniu oceny prac - 

23.03.2016 r.  

§7 

Nagrody 

1. Za zajęcie pierwszego miejsca przyznana zostanie nagroda główna -tablet. 

2. Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca zostaną przyznane nagrody w postaci 

telefonów komórkowych. 

3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają zestawy upominków, a bibliotekom szkół 

uczestniczących w konkursie zostaną przekazane wydawnictwa statystyczne  

w wersji CD. 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Szkoła dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie przyjmuje do wiadomości treść 

niniejszego regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać. 

2. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. 

4. W kwestiach, które nie zostały objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga 

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach. 
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