
 

Regulamin akcji Lato ze spisem w Kielcach połączonej z organizacją zabaw  

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem akcji jest Urząd Statystyczny w Kielcach. 

2. W akcji Lato ze spisem w Kielcach połączonej z organizacją zabaw mogą wziąć udział wszystkie 
osoby, które w trakcie trwania akcji zgłoszą chęć. 

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

4. Organizator planuje organizację akcji w trzech terminach: 8 sierpnia 2021 r. na Rynku w Kielcach, 22 
i 29 sierpnia 2021 r. na Placu Artystów w Kielcach lub Rynku w Kielcach lub w Parku Miejskim.  

5. Rozpoczęcie akcji, w każdym terminie (punkt 4.), planowane jest od godziny 12:00, a zakończenie ok. 
godziny 18:00. Przez cały ten czas będzie możliwość wypełnienia obowiązku spisowego w 
Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP2021) korzystając ze stanowisk do 
samospisu w  namiotach  spisowych i pomocy pracowników Urzędu Statystycznego w Kielcach oraz 
Urzędu Miasta Kielce. Dostępna będzie także usługa animatora dla dzieci. Od godziny 14:00 
planowane jest rozpoczęcie zabaw z upominkami. Szczegóły dotyczące zabaw podane są w §4. 

6. Udział w zabawach jest anonimowy i nie wiąże się z ujawnianiem jakichkolwiek danych osobowych 
uczestniczących w nich osób. 

 

§ 2. 

Cel akcji 
Celem akcji Lato ze spisem w Kielcach połączonej z organizacją zabaw jest promocja i 
upowszechnianie wiedzy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP2021) 
oraz pomoc mieszkańcom województwa świętokrzyskiego w dokonaniu samospisu. 

 

§3. 

Koordynacja i organizacja akcji 
1. Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad całością prac związanych z przebiegiem akcji połączonej 

z zabawami sprawuje Koordynator, tj. Dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach. 

2. Kontakt z zespołem 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. 

Rodzaje zabaw z upominkami 
1. Organizator przeprowadzi 5 zabaw, w których uczestnicy otrzymają gadżety spisowe między 

innymi: długopisy, ołówki, odblaski, kolorowe zakreślacze, worek jak plecak, podkładki pod myszy, 
książeczki - kolorowanki. W każdej zabawie będzie możliwość otrzymania upominku spisowego 
takiego jak: słuchawki bezprzewodowe, głośnik bezprzewodowy, power bank, myszka 



 
bezprzewodowa na bluetooth. Gadżety i upominki spisowe będą wręczane uprawnionym do czasu 
ich wyczerpania. 

2. Rodzaje zabaw:  
- żywy wykres - przedstawiający uczestników zabawy na wykresie według płci i grup wieku – każdy 
uczestnik zabawy otrzyma gadżet spisowy. Osoba/y, które dokonają interpretacji wykresu 
otrzymają upominki spisowe, 
- wykres przedstawiający odsetki osób spisanych w miastach wojewódzkich – usytuowanie się na 
wykresie w miejscu z taką wartością wskaźnika jak na wylosowanej tabliczce z nazwą miasta i 
wskaźnikiem realizacji spisu na jego terenie - każdy uczestnik zabawy otrzyma gadżet spisowy. 
Osoba/y, które dokonają interpretacji wykresu otrzymają upominki spisowe, 
- bieg po gadżety  - polegający na przeniesieniu jak największej liczby gadżetów spisowych z 
jednego określonego miejsca do drugiego w wyznaczonym czasie - każdy uczestnik zabawy 
otrzyma gadżet spisowy. Osoba/y, które wykonają zadanie z najlepszym wynikiem otrzymają 
upominki spisowe, 
- talent show – zaprezentowanie swoich umiejętności artystycznych na tle ścianki NSP2021 (śpiew, 
taniec, recytacja itp.) - każdy uczestnik zabawy otrzyma gadżet spisowy, 
- znajdź ukryte materiały drukowane z logo NSP2021 – odszukanie jak największej ilości ukrytych 
na określonym obszarze materiałów drukowanych (tabliczek) z logo NSP2021 - każdy uczestnik 
zabawy otrzyma gadżet spisowy. Osoba/y, które wykonają zadanie z najlepszym wynikiem 
otrzymają upominki spisowe. 

 


