
 

Regulamin konkursu  

Zostań Ambasadorem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP2021) 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Statystyczny w Kielcach. 

2. Konkurs jest organizowany dla osób w wieku od 14 do 25 lat z terenu województwa 

świętokrzyskiego. 

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, decyzje podejmuje Dyrektor Urzędu Statystycznego  

w Kielcach. 

4. Organizator Konkursu przewiduje czas jego trwania od 1 kwietnia do 30 czerwca br.  

 

§ 2. 

Cel Konkursu 

Celem Konkursu jest promocja i upowszechnianie wiedzy o Narodowym Spisie Powszechnym 

Ludności i Mieszkań 2021 (NSP2021) na terenie województwa świętokrzyskiego oraz zwiększenie 

świadomości obywateli o obowiązku samospisu. 

 

§3. 

Koordynacja i organizacja Konkursu 

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

sprawuje Koordynator, tj. Dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach. 

2. Do prowadzenia spraw bieżących związanych z przebiegiem Konkursu oraz wszelkich działań 

organizacyjno-administracyjnych Koordynator powołuje Komitet Organizacyjny. 

3. Wyboru najaktywniejszych Uczestników Konkursu dokonuje Komisja Konkursowa. 

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: i.boksa-nowak@stat.gov.pl. 

 

§4. 

Uczestnicy Konkursu 

W Konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku od 14 do 25 lat z terenu województwa 

świętokrzyskiego.  

 

§5. 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 
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1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie (osobiście lub pocztą tradycyjną) w 

terminie  

do 2 kwietnia br. na adres: Urząd Statystyczny w Kielcach, ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, 25-369 

Kielce wypełnionych dokumentów: 

 formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2), 

 w przypadku osób do 18 lat: 

 klauzuli informacyjnej oraz zgody w zakresie przetwarzania i wykorzystania danych 

osobowych niepełnoletniego uczestnika Konkursu (załącznik nr 3), 

 klauzuli informacyjnej oraz zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych 

rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika Konkursu (załącznik nr 4), 

 zgody na wykorzystanie wizerunku niepełnoletniego uczestnika Konkursu (załącznik nr 6), 

 w przypadku osób pełnoletnich: 

 klauzuli informacyjnej oraz zgody w zakresie przetwarzania i wykorzystania danych 

osobowych (załącznik nr 5), 

 zgody na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 7). 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie oryginałów dokumentów wymienionych w 

pkt 1. 

3. Działania prowadzone przez uczestników nie mogą być sprzeczne 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. 

4. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego lub podania nieprawdziwych danych Organizatorowi przysługuje 

prawo dyskwalifikacji danego Uczestnika z udziału w Konkursie.  

5. Brak przedłożenia formularza zgłoszeniowego łącznie z wymaganą dokumentacją, będzie 

równoznaczny z bezskutecznością zgłoszenia. 

 

§6. 

Sposób przeprowadzenia Konkursu 

1. Zadaniem Uczestników jest aktywna promocja NSP2021, tj.: informowanie o spisie znajomych, 

bliskich, zachęcanie do udziału w spisie przez Internet; lajkowanie, polubienie i podawanie na 

swoich profilach społecznościowych postów publikowanych w mediach społecznościowych US 

Kielce; kolportaż otrzymanych ulotek; udział w eventach organizowanych przez US Kielce; 

podejmowanie, w uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za realizację Konkursu ze strony US Kielce, 

innych samodzielnych działań o charakterze lokalnym. 

2. Uczestnicy prześlą w terminie określonym w harmonogramie (załącznik nr 1) na adres:  

i.boksa-nowak@stat.gov.pl sprawozdanie z przeprowadzonych działań (załącznik nr 8). Na 

podstawie przekazanych sprawozdań Komisja Konkursowa wyłoni trzech najaktywniejszych 

Uczestników.  
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3. Komisja Konkursowa ogłasza wyniki publikując je na stronie internetowej Urzędu oraz Twitterze i 

Facebooku US Kielce w terminie określonym w harmonogramie.  

4. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

 

 

§7 

Nagrody 

1. Sto pierwszych osób, które prześlą formularz zgłoszeniowy łącznie z wymaganą dokumentacją 

otrzyma zestaw upominków: pendrive, parasol automatyczny, smycz, ołówek, długopis, kubek oraz 

torbę płócienną.  

2. Dodatkowo trzech najaktywniejszych Uczestników, wyłonionych przez Komisję Konkursową 

nagrodzonych zostanie piórami Parker.  

3. Każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w akcji oraz pamiątkowy dyplom. Ponadto 

chętne osoby będą mogły wziąć udział w webinariach „Zasoby informacyjne statystyki publicznej” 

zorganizowanych przez Organizatora Konkursu. 

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień. 

5. Zestawy upominków będzie można odebrać do 15 kwietnia br. w Urzędzie Statystycznym w 

Kielcach,  

ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, pok. nr 1 (Informatorium), natomiast nagrody dla 

najaktywniejszych Uczestników po zakończeniu Konkursu zgodnie z zapisami w harmonogramie 

Konkursu.  

 

§8. 

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 nagród. Dane w zakresie 

wizerunku, imienia i nazwiska, na podstawie udzielonej zgody, mogą być przetwarzane celem 

promowania realizacji i wyników Konkursu. 

2. Sprawozdanie o którym mowa w paragrafie 6. punkt 2. nie może zawierać danych osobowych (w tym 

wizerunku) innych osób. 

3. 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. 

 

 

 


