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Regulamin Konkursu dla szkół podstawowych 

„Świętokrzyskie liczy się dla Polski” 

 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Statystyczny w Kielcach. 

2. Konkurs jest organizowany dla szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego,  

w trzech kategoriach wiekowych:  

a) kategoria I: klasy 0-II, 

b) kategoria II: klasy III-IV,  

c) kategoria III: klasy V-VIII. 

3. Uczestnik Konkursu (szkoła podstawowa) może przesłać zgłoszenie tylko 1 klasy w każdej kategorii 

wiekowej.  

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, decyzje podejmuje Koordynator Konkursu,  

tj. Dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach. 

 

§ 2. 

Cel Konkursu 

Celem Konkursu jest popularyzacja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 

wśród uczniów szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego biorących udział w konkursie. 

 

§ 3. 

Koordynacja i organizacja Konkursu 

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

sprawuje Koordynator. 

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

organizacyjno-administracyjnych Koordynator powołuje Komitet Organizacyjny. 

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

4. Kontakt z Komitetem Organizacyjnym: Urząd Statystyczny w Kielcach, ul. Zygmunta Wróblewskiego 

2, 25-369 Kielce, tel. 41 249 96 23 (24), email: kielcekonkursynsp@stat.gov.pl. 

 

§4. 

Uczestnicy Konkursu 

1. W Konkursie mogą wziąć szkoły podstawowe z terenu województwa świętokrzyskiego.  

2. Szkołę może reprezentować jedna klasa w każdej kategorii wiekowej tj. klasy  0-II, klasy III-IV, 

klasy V-VIII, pod opieką nauczyciela prowadzącego. 

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 
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§5. 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Udział szkoły podstawowej w Konkursie zgłasza dyrektor lub upoważniony przez dyrektora, 

przedstawiciel szkoły przez złożenie kompletu dokumentów w siedzibie urzędu lub poprzez ich 

wysyłkę drogą pocztową na adres: Urząd Statystyczny w Kielcach, ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, 

25-369 Kielce, z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Świętokrzyskie liczy się dla Polski”. 

Komplet wypełnionych dokumentów należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną  

do 16 kwietnia 2021 r.: 

 formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2),  

  oświadczenia dyrektora lub upoważnionego przedstawiciela szkoły o zapoznaniu się  

z Regulaminem Konkursu (załącznik  nr 3), 

 pisemna (indywidualna) zgoda, wyrażona przez dyrektora lub upoważnionego przedstawiciela 

szkoły po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (załącznik nr 4), 

 pisemna (indywidualna) zgoda, wyrażona przez nauczyciela sprawującego opiekę  

nad zgłoszoną klasą po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (załącznik nr 5). 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie oryginałów dokumentów wymienionych  

w pkt. 1. do siedziby Organizatora Konkursu do 16 kwietnia 2021 r. 

3. Dokumenty złożone po terminie wskazanym w Regulaminie oraz zgłoszenia niekompletne 

(bez wypełnionych załączników) nie będą brane pod uwagę.  

4. Przesłana praca (zadanie konkursowe) nie może zawierać danych osobowych oraz 

rozpoznawalnego wizerunku żadnych osób. 

 

§6. 

Sposób przeprowadzenia Konkursu 

1. Konkurs polega na przeprowadzeniu lekcji przez nauczyciela sprawującego opiekę nad klasą,  

z wykorzystaniem elektronicznie przesłanych na jego adres mailowy 21 kwietnia 2021 r. 

odpowiednio dla każdej kategorii wiekowej materiałów (krótkiej prezentacji i zadania  

do wykonania), dotyczących Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Podczas 

lekcji uczniowie rozwiązują zadanie konkursowe. Nauczyciel sprawujący opiekę nad klasą przesyła 

do 30 kwietnia 2021 r. zdjęcie rozwiązanego zadania konkursowego mailem na adres: 

kielcekonkursynsp@stat.gov.pl,  w tytule wiadomości: Konkurs „Świętokrzyskie liczy się dla 

Polski”. Dla zwycięzców (miejsca I-III) w każdej kategorii wiekowej, którzy jako pierwsi prześlą 

prawidłowo rozwiązane zadanie przyznane zostaną upominki spisowe (dla każdego ucznia 

nagrodzonej klasy). 

2. Organizator ogłosi wyniki Konkursu (nazwa szkoły, miejsca I-III, w każdej kategorii wiekowej)  

na stronie internetowej https://kielce.stat.gov.pl/, podstronie konkursu oraz Twitterze i Facebooku 

US Kielce w terminie określonym w harmonogramie, tj. 4 maja 2021 r. 

 

§7 

Nagrody 

1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora 

https://kielce.stat.gov.pl/.  
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2. Dla zwycięzców (miejsca I-III) w każdej kategorii wiekowej, którzy jako pierwsi prześlą prawidłowo 

rozwiązane zadanie przyznane zostaną upominki spisowe (dla każdego ucznia nagrodzonej klasy). 

3. Nauczyciele/opiekunowie zwycięzców Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród  

za pośrednictwem poczty elektronicznej (adresu email wskazanego w załącznik nr 2).  

4. Upominki będzie można odebrać od 1 lipca 2021 r. w Urzędzie Statystycznym w Kielcach,  

ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, pok. nr 1 (Informatorium) lub w terminie i miejscu uzgodnionym 

pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.  

 

§8. 

Oświadczenia przedstawiciela szkoły podstawowej 

1. Przedstawiciel szkoły podstawowej zgłaszając placówkę do konkursu „Świętokrzyskie liczy się dla 

Polski” oświadcza, że:  

a. zapoznał/a się z treścią Regulaminu - przystąpienie do Konkursu uznaje się za akceptację 

Regulaminu przez przedstawiciela szkoły będącej uczestnikiem konkursu, 

b. wyraża zgodę na umieszczenie jej danych jako Uczestnika i ewentualnego zwycięzcy Konkursu 

zgłaszającego daną klasę, 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, 

c. złożenie powyższych zgód jest dobrowolne, jednak brak ich udzielenia uniemożliwi udział  

w Konkursie.  

 

§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 ,  

telefonicznie +48 41 249 96 19 lub tel. komórkowy +48 695 255 275, a także pocztą tradycyjną  

pod adresem: Urząd Statystyczny w Kielcach ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, 25-369 Kielce,  

 z dopiskiem: „Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”. 
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