
 

 

Regulamin Konkursu  

#liczysiękażdy  

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorami Konkursu są: Polskie Towarzystwo Statystyczne oraz Urząd Statystyczny  
w Kielcach. 

2. Konkurs jest organizowany dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych 
z terenu województwa świętokrzyskiego, których ukończenie daje możliwość uzyskania 
świadectwa dojrzałości.  

3. Konkurs realizowany jest w ramach obchodów Dnia Statystyki Polskiej. 

4. Źródłem finansowania Konkursu są środki własne Organizatorów, dotacje, środki uzyskane  
od sponsorów i mecenasów, w tym darowizny od osób prawnych i osób fizycznych. 

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, decyzje podejmuje Koordynator Konkursu,  
tj. Dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach. 

 

§ 2. 

Cel Konkursu 
 

Celem głównym Konkursu jest wzrost poziomu wiedzy wśród uczniów biorących udział  
w Konkursie na temat roli źródeł pozyskiwania danych statystycznych, w szczególności 
Powszechnego Spisu Rolnego oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. 

Cele szczegółowe: 

 upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz 
społeczno-gospodarczych  

 zainteresowanie uczniów biorących udział w Konkursie tematyką badań realizowanych 
przez statystykę publiczną  

 popularyzacja zasobów informacyjnych statystyki publicznej jako źródła wiedzy  
o przemianach zachodzących we współczesnym świecie  

 stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży szkół 
ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. 

 inspirowanie młodzieży do działań twórczych, 
 rozwijanie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej. 

§3. 

Koordynacja i organizacja Konkursu 
 

1. Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad całością prac związanych z przebiegiem Konkursu 
sprawuje Koordynator. 

2. Organizatorzy powołują trzyosobową Komisję Konkursową, która dokonuje oceny prac  
w oparciu o kryteria ustalone w §6. pkt 5. 

3. Członkowie Komisji Konkursowej wybierają Przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji. 

4. Do prowadzenia spraw bieżących związanych z przebiegiem Konkursu oraz wszelkich działań 
organizacyjno-administracyjnych Koordynator powołuje Komitet Organizacyjny. 

5. Organizacja i przebieg Konkursu odbywa się zgodnie z harmonogramem (załącznik nr 1). 



6. Kontakt z Komitetem Organizacyjnym: Urząd Statystyczny w Kielcach, ul. Zygmunta 
Wróblewskiego 2; 25-369 Kielce, tel.:41 2499624 ; email: i.boksa-nowak@stat.gov.pl 

 
 

§4. 
Uczestnicy Konkursu 

 
1. W Konkursie mogą uczestniczyć trzyosobowe zespoły uczniów ze szkół ponadpodstawowych  

i ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego, zwane dalej zespołami, pod opieką 
nauczyciela prowadzącego. 

2. Członkowie zespołu muszą uczęszczać do tej samej szkoły. 

3. Szkołę może reprezentować więcej niż jeden zespół. 

4. Uczeń może brać udział w Konkursie tylko w ramach jednego zespołu. 

5. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 
 

§5. 
Zgłoszenie uczestników 

 
1. Udział szkoły w Konkursie zgłasza dyrektor szkoły, przesyłając do Komitetu Organizacyjnego 

pocztą tradycyjną na adres wskazany w §3. pkt 6., w terminie określonym w harmonogramie 
następujące dokumenty: 

 wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2), 

 w przypadku osób do 18 lat: 

 klauzulę informacyjną w zakresie przetwarzania i wykorzystania danych osobowych dziecka   
uczestniczącego w Konkursie (załącznik nr 3), 

 klauzulę informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych rodzica/opiekuna 
dziecka uczestniczącego w Konkursie (załącznik nr 4), 

 oświadczenie uczestnika Konkursu (załącznik nr 6), 

 w przypadku osób pełnoletnich: 

 klauzulę informacyjną w zakresie przetwarzania i wykorzystania danych osobowych; 
dotyczy uczestników i nauczycieli (załącznik nr 5), 

 oświadczenie uczestnika Konkursu (załącznik nr 6). 
 

§6. 
Sposób przeprowadzenia Konkursu 

 
1. Konkurs polega na wykonaniu pracy multimedialnej związanej z tematyką Powszechnego 

Spisu Rolnego oraz Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań, w jednej z trzech kategorii:  

 gra komputerowa, 

 reklama/film, 

 plakat elektroniczny, z motywem bezpieczeństwa na wsi. 

2. Prace należy przygotować: 

 gra komputerowa wraz z instrukcją,  

 reklama/film do 3 minut, zapisany w formacie MP4 (nakręcone dowolnym sprzętem,  
np. telefonem komórkowym, smartfonem, tabletem, iPhonem lub kamerą cyfrową), 

 plakat elektroniczny w formacie A3 (297 mm x 420 mm), zapisany w rozszerzeniu PDF, 
rozmiar pliku do 10 MB, 

  

3. Prace należy przesłać na płycie DVD w terminie określonym w harmonogramie na adres 
Konkursu (§3. pkt 6.).  
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4. Prace, które nie spełnią wymogów określonych w pkt. 2, nie będą podlegały ocenie przez 
Komisję Konkursową. 

5. Zakwalifikowane prace ocenia Komisja Konkursowa zgodnie z następującymi kryteriami: 

 zgodność z tematem,  

 struktura i zawartość pracy,  

 umiejętność korzystania z dostępnych źródeł informacji, w tym z zasobów informacyjnych 
statystyki publicznej (m.in.: publikacji, baz danych), 

 kreatywność i staranność wykonania, 

 walory poznawcze i edukacyjne. 

6. Każdy z Członków Komisji Konkursowej przyznaje punkty w skali od 0 do 10 (maksymalnie  
po 2 pkt za każde kryterium).  

7. Każdy z Członków Komisji Konkursowej dokonuje oceny na Karcie Oceny Indywidualnej dla 
każdego zespołu. Punkty przyznane przez każdego Członka Komisji Konkursowej sumowane  
są na Karcie Oceny Zbiorczej. 

8. O zwycięstwie decyduje liczba zdobytych punktów. Jeżeli powyższa zasada nie daje 
rozstrzygnięcia dodatkowe kryteria określa Przewodniczący Komisji Konkursowej. 

9. Komisja Konkursowa ogłasza wyniki Konkursu publikując je na stronie internetowej  
w terminie określonym w harmonogramie.  

10. Finaliści Konkursu (po jednym najlepszym zespole w danej kategorii) zaprezentują 
przygotowane prace podczas konferencji naukowej, która odbędzie się 30 marca 2020 r. 

11. Prace finalistów Konkursu mogą zostać zamieszczone na stronie internetowej Konkursu oraz  
na Twitterze Urzędu Statystycznego w Kielcach bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody  
i bez prawa do wynagrodzenia. 

 

§7 
Nagrody 

 
1. Nagrodzone są trzy najlepsze zespoły, po jednym w każdej kategorii (finaliści Konkursu). 

Każdy z członków nagrodzonego zespołu otrzymuje indywidualnie: dysk przenośny, ładowarkę 
indukcyjną, głośnik bluetooth, power bank. 

2. Szkoły zwycięskich zespołów otrzymują wydawnictwa Głównego Urzędu Statystycznego  
i Urzędu Statystycznego w Kielcach, natomiast nauczyciele upominki. 

3. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień. 

 

 

§8. 
Oświadczenia uczestników 

 
1. Uczestnicy Konkursu decydując się na przystąpienie do konkursu oświadczają, że:  

a. wyrażają zgodę na umieszczenie informacji o autorze pracy nagrodzonej na stronie 
internetowej http://kielce.stat.gov.pl, 

b. zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu - przystąpienie do Konkursu uznaje się  
za akceptację Regulaminu przez uczestnika Konkursu, 

c. udzielają niewyłącznej licencji na korzystanie przez Komisję Konkursową ze zgłoszonej 
pracy, w zakresie w jakim stanowi ona utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
konkursu, w szczególności na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 tej ustawy,  

d. zgłoszona praca nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich, jest wolna od wad 
prawnych, a jej treść jest zgodna z obowiązującym prawem; ewentualne osoby 
występujące lub uwiecznione w treści prezentacji, nie będą dochodzić od Organizatorów 
wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, w tym w szczególności wynagrodzenia  
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za rozpowszechnianie wizerunku na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego 
udostępniania wizerunku.  
W przypadku wystąpienia wobec Organizatorów przez osoby trzecie z roszczeniami  
z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych  
z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane  
z roszczeniami takich osób, 

e. zgłoszona praca nie była wcześniej nigdzie publikowana, 
f. w przypadku nagrodzenia pracy nagrodą za zajęcie I miejsca w Konkursie oraz w 

przypadku przyznania wyróżnienia, zobowiązują się  
do nieodpłatnego zbycia na rzecz Urzędu Statystycznego w Kielcach majątkowych praw 
autorskich zgodnie z treścią umowy stanowiącej załącznik do Regulaminu Konkursu nr 7,  

g. przyjmują do wiadomości, że brak realizacji przez Uczestnika Konkursu zobowiązania,  
o którym mowa w punkcie f w terminie do dnia 11 marca 2020 r., skutkuje wykluczeniem 
Uczestnika od udziału w Konkursie oraz koniecznością dokonania ponownego wyboru 
Finalistów Konkursu; w takim przypadku Komisja Konkursowa w terminie do dnia  
13 marca 2020 r., w oparciu o liczbę zdobytych punktów dokonuje ponownego wyboru 
Finalistów Konkursu, którzy mają obowiązek realizacji zobowiązania, o którym mowa  
w punkcie f w terminie do dnia 20 marca 2020 r. 

 
§9. 

Dane osobowe 
 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Dyrektor Urzędu 
Statystycznego w Kielcach mający siedzibę w Kielcach (25-369 Kielce) przy ul. Zygmunta 
Wróblewskiego 2. 

2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku  
z realizacją celu określonego w art. 25 ust. 1 pkt. 17  ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.  
o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997) popularyzacja wiedzy o statystyce. 

3. Dane osobowe będą udostępniane członkom Komisji Konkursowej. 

4. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże brak zgody na podanie 
danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie #liczysiękażdy. 

5. Dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu 
#liczysiękażdy, a następnie zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji albo  
do czasu wycofania tej zgody na ich przetwarzanie. 

7. Podane dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.  
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej.  
9. Osobom której dane dotyczą, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych 

osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania 
(poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 
niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; 
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo  
do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi  
do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz 
organizacjom międzynarodowym.  

11. Kontakt z administratorem danych możliwy jest pod adresem: iodkie@stat.gov.pl  
tel. 41 249 96 19 dla US Kielce. 
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12. Brak udostępnienia danych wymaganych przez Regulamin, brak zgody uczestnika  
na przetwarzanie jego danych lub brak zgody nauczyciela sprawującego opiekę nad zespołem  
na przetwarzanie jego danych jest równoznaczny z bezskutecznością zgłoszenia. 

 


