
 
 

 

Regulamin konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich pt. „WKOŁO SPISU” na własnoręczne wykonanie pracy 
(rękodzieła) zawierającej napis ”SPISZ SIĘ SAM W NSP 2021” 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Statystyczny w Kielcach. 

2. Konkurs przeprowadzony jest na podstawie niniejszego dokumentu (zwanego dalej Regulaminem). 

3. Konkurs przeznaczony jest dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa świętokrzyskiego 
(zwanych dalej Uczestnikami).  

4. We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym 
Regulaminem, jak i w zakresie interpretacji jego zapisów, głos rozstrzygający należy do Koordynatora 
Konkursu, tj. Dyrektora Urzędu Statystycznego w Kielcach.  

 

§ 2. 

Cel Konkursu 

Celem Konkursu jest promocja Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) na terenie 
województwa świętokrzyskiego oraz zachęcenie mieszkańców województwa świętokrzyskiego do 
„samospisu” jako metody przekazania danych spisowych podczas NSP 2021, który rozpoczyna się 
1.04.2021 r.   

 

§3. 

Koordynacja i organizacja Konkursu 

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

2. Oceny prac w oparciu o kryteria ustalone w §6. pkt 7. dokona trzyosobowa Komisja Konkursowa 
powołana przez Organizatora.  

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

4. Organizacja i przebieg Konkursu odbywa się zgodnie z Harmonogramem (załącznik nr 1). 

5. Kontakt z Komitetem Organizacyjnym: Urząd Statystyczny w Kielcach, ul. Zygmunta Wróblewskiego 2; 
25-369 Kielce, tel.: 41 249 96 24; email: kielcekonkursynsp@stat.gov.pl 

6. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Konkursu z ważnych  
przyczyn. 

 
§4. 
Uczestnicy Konkursu 

 W konkursie mogą wziąć udział koła gospodyń wiejskich z terenu województwa świętokrzyskiego. 
 

§5. 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Udział w Konkursie zgłasza umocowany reprezentant Uczestnika. 

2. Przez umocowanego reprezentanta Uczestnika, o którym mowa w ust 1., należy rozumieć osobę/y 
upoważnione do reprezentacji Uczestnika, zgodnie z określonym przez Uczestnika sposobem 
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reprezentacji bądź działające na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez osoby upoważnione 
do reprezentacji Uczestnika. W przypadku konieczności działania więcej niż jednej upoważnionej 
osoby, zgłoszenie do udziału w konkursie oraz podpisanie niezbędnej dokumentacji powinno 
nastąpić zgodnie z określonym przez Uczestnika sposobem reprezentacji. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie w terminie do 09.04.2021 r. do siedziby 
Organizatora Konkursu wypełnionych dokumentów:  

 formularza zgłoszeniowego i oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu  
(załącznik nr 2) 

 oświadczenia umocowanego reprezentanta/reprezentantów Koła Gospodyń Wiejskich  
(załącznik nr 3), 

 pisemnej (indywidualnej) zgody, wyrażonej przez reprezentanta/reprezentantów zgłaszającego 
udział Koła w konkursie po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (załącznik nr 4 – Klauzula 
informacyjna i Zgoda na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych). 

4. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust 3. należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną 
na adres: Urząd Statystyczny w Kielcach, ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, 25-369 Kielce z dopiskiem: 
Konkurs dla kół gospodyń wiejskich. Dokumenty dostarczone po terminie dyskwalifikują udział 
Uczestnika w Konkursie. 

5. Zdjęcia prac konkursowych, o których mowa w §6. należy przesłać do 9 kwietnia 2021 r. pocztą 
elektroniczną na adres: kielcekonkursynsp@stat.gov.pl w temacie wiadomości: Konkurs dla kół 
gospodyń wiejskich. 

6. Uczestnicy nie mogą złożyć pracy sprzecznej z prawem, ogólnie przyjętymi zasadami etyki, 
zasadami dobrego wychowania, kultury osobistej, wykorzystującej zakazane treści, niezgodnej  
z dobrymi obyczajami, nawołującej do nietolerancji, obrażającej uczucia innych osób, w tym 
również uczucia religijne, przedstawiającej przemoc, naruszającej prawo do prywatności, 
naruszającej prawa osób trzecich, zawierającej materiały chronione prawami wyłącznymi  
(np. prawami autorskimi) bez zgody osób uprawnionych, zawierającej wulgaryzmy, czy treści 
reklamowe podmiotów trzecich. 

7. Prace nie spełniające warunków Regulaminu nie będą podlegały ocenie. 

 

§6. 
Sposób przeprowadzenia Konkursu 
1. Konkurs trwa od 16 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. a udział w nim jest bezpłatny. 

2. Konkurs polega na wykonaniu przez Uczestnika pracy (rękodzieła) zawierającej napis SPISZ SIĘ SAM 
W NSP 2021  w dowolnej technice (np. produkt cukierniczy, druty, szydełko, haft, rzeźba, plakat 
niezawierający wizerunku, wiersz) i z wykorzystaniem dowolnych materiałów.  

3. Każde koło gospodyń wiejskich ma prawo zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.  

4. Potwierdzenie wykonania pracy konkursowej stanowią dwa zdjęcia  w formacie JPG, w rozmiarze 
całkowitym do 8 MB, które należy wysłać w terminie do 9 kwietnia 2021 r. na adres email: 
kielcekonkursynsp@stat.gov.pl w temacie wiadomości wpisując: „Konkurs dla Kół Gospodyń 
Wiejskich”. Zdjęcia prac, które wpłyną po tym terminie, nie będą brały udziału w konkursie. 

5. Na każdym zdjęciu powinna być widoczna nazwa koła gospodyń wiejskich.  

6. Zdjęcia pracy nie mogą zawierać danych osobowych oraz rozpoznawalnego wizerunku żadnych osób. 

7. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa zgodnie z następującymi kryteriami: 

 zgodność z tematem,  

 kreatywność i estetyka, 

 oryginalność. 

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

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

10. O zwycięstwie decyduje liczba zdobytych punktów. Jeżeli powyższa zasada nie daje rozstrzygnięcia 
decyzję podejmuje Przewodniczący Komisji Konkursowej. 
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11. Komisja Konkursowa ogłasza wyniki Konkursu publikując je na stronie internetowej Urzędu, 

podstronie konkursu oraz Twitterze i Facebooku w terminie określonym w Harmonogramie (załącznik 
nr 1).  

12. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

13. Zdjęcia konkursowe mogą zostać zamieszczone na stronie internetowej Urzędu, podstronie Konkursu 
oraz na Twitterze i Facebooku Urzędu Statystycznego w Kielcach bez konieczności uzyskiwania 
odrębnej zgody i bez prawa do wynagrodzenia. 

 
§7. 
Nagrody 

1. Komisja konkursowa nagrodzi 3 koła gospodyń wiejskich (I miejsce oraz dwa wyróżnienia), których 
prace będą najbardziej kreatywne, pomysłowe, oryginalne i estetyczne.  

2. Nagrodami w konkursie są zestawy praktycznych upominków dla członków koła (m.in. torby 
płócienne, czapeczki z daszkiem, maseczki bawełniane, parasolki, artykuły piśmiennicze).  

3. Nagrody będzie można odebrać od 1 lipca br. w Urzędzie Statystycznym w Kielcach,  
ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, pok. nr 1 (Informatorium) lub w terminie i miejscu uzgodnionym 
pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem. Możliwe jest przesłanie nagród pocztą tradycyjną  
na wskazany adres.  

 

§8. 
Oświadczenia umocowanego reprezentanta Uczestnika 

1. Umocowany reprezentant Koła Gospodyń Wiejskich zgłaszając Koło do konkursu oświadcza, że:  
 

a. Zapoznał się z Regulaminem Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich pt. „WKOŁO SPISU”  
na własnoręczne wykonanie pracy (rękodzieła) zawierającej napis SPISZ SIĘ SAM W NSP 2021. 

b. Znane są mu udostępnione przez organizatora ww. konkursu, informacje o zakresie i zasadach 
przetwarzania danych osobowych w ramach konkursu w tym klauzula informacyjna. 

c. Przystępując do konkursu wyraził zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych 
na potrzeby udziału w tym Konkursie oraz ujawnienia jego efektów i przekazania nagród. 

d. Koło Gospodyń Wiejskich posiada prawa autorskie do przesłanej pracy konkursowej, wyraża 
zgodę na umieszczenie danych Koła Gospodyń Wiejskich jako Uczestnika Konkursu zgłaszającego 
pracę konkursową na stronie internetowej http://kielce.stat.gov.pl podstronie Konkursu, 
Twitterze, oraz w korporacyjnym intranecie, w serwisie społecznościowym Facebook, prasie w tym 
w gazetce zakładowej, książkach, tablicach informacyjnych w pomieszczeniach Urzędu 
Statystycznego w Kielcach. 

e. Zgłoszona praca nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich, jest wolna od wad prawnych, 
a jej treść jest zgodna z obowiązującym prawem. 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. 

f. Zdjęcia zgłoszonej pracy nie zawierają danych osobowych oraz rozpoznawalnego wizerunku 
żadnych osób.  

g. Zgłoszona praca wykonana została na potrzeby Konkursu i nie była wcześniej nigdzie 
publikowana. 

h. Akceptuje, że przekazanie pracy konkursowej jest równoznaczne ze złożeniem przez Koło 
Gospodyń Wiejskich oświadczenia o udzieleniu Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej oraz 
nieograniczonej terytorialnie wyłącznej licencji na czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu 
na następujących polach eksploatacji: 
- upublicznienie lub używanie w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się  
do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie 
do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), w związku z celem Konkursu, 
- prezentowanie zdjęć w portalach społecznościowych Twitter, Facebook, na podstronie Konkursu, 
w korporacyjnym intranecie, w prasie w tym w gazetce zakładowej, książkach, na tablicach 



 
informacyjnych w pomieszczeniach Urzędu Statystycznego w Kielcach, w związku z celem 
Konkursu, 
- utrwalanie i/lub zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem,  cyfrowo,  
w związku z celem Konkursu 

i. Złożenie powyższych zgód i oświadczeń oraz udzielenie licencji jest dobrowolne, jednak brak  
ich udzielenia uniemożliwi udział w Konkursie. 

2. Brak udostępnienia danych wymaganych przez Regulamin, brak Oświadczenia Uczestnika Konkursu  
o posiadaniu praw autorskich do pracy konkursowej i zdjęć jest równoznaczny z bezskutecznością 
zgłoszenia.  

 

§9. 
Dane osobowe  

1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie pisemnej zgody, wyrażonej po zapoznaniu się  
z klauzulą informacyjną. Dane te są przetwarzane przez upoważnionych pracowników Administratora 
Danych jedynie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz odbioru nagrody. 

2. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Dyrektora 
Urzędu Statystycznego w Kielcach, a także przysługujących w tym zakresie uprawnień można 
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych email: iodkie@stat.gov.pl. 
 

§10. 
Uwagi końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Urzędu 
Statystycznego w Kielcach  https://kielce.stat.gov.pl/ w zakładce: Edukacja Statystyczna/Wydarzenia/ 
Konkursy. 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem 

nieprawdziwych informacji opartych na Formularzu wypełnionym przez Uczestnika. 
4. Uczestnik po zakończeniu Konkursu może bezpłatnie przekazać pracę konkursową Organizatorowi.  
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