Konkurs dla Gminnych Biur Spisowych

REGULAMIN

§1
ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu dla Gminnych Biur Spisowych zwanego dalej „konkursem” jest Urząd Statystyczny
w Warszawie z siedzibą przy ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa.
§2
CEL KONKURSU
Celem Konkursu jest zaangażowanie przedstawicieli Gminnych Biur Spisowych do zmotywowania właścicieli
gospodarstw rolnych z terenu gminy lub miasta do dokonania samospisu internetowego na stronie
spisrolny.gov.pl, pomoc w spisie, promocja PSR 2020 oraz wytworzenie wśród rolników przychylnej atmosfery do
spisu rolnego.

§3
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§4
UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs adresowany jest do przedstawicieli Gminnych Biur Spisowych oraz rolników lub użytkowników
gospodarstw rolnych, którzy poprzez udział w samospisie internetowym mają możliwość zdobycia nagród dla
szkół podstawowych i przedszkoli zlokalizowanych w gminach właściwych dla siedziby użytkownika
w województwie mazowieckim.

§5
WYMOGI KONKURSOWE
1. Zapoznanie z materiałami konkursowymi na stronie Urzędu Statystycznego w Warszawie pod adresem:
https://warszawa.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/.
2. Zadanie konkursowe polega na skutecznym poinformowaniu rolników z terenu gminy o trwającym
Powszechnym Spisie Rolnym 2020, zmotywowaniu ich do samospisu internetowego na stronie spisrolny.gov.pl
oraz skutecznej pomocy w realizacji spisu.

§6
ZWYCIĘZCY KONKURSU
1. Zwycięzcą Konkursu zostanie gmina z największym odsetkiem osób, które spisały się samodzielnie przez
Internet.

2. Nagrodzona gmina zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Warszawie pod
adresem: https://warszawa.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/ oraz na fanpage Urzędu Statystycznego
w Warszawie https://www.facebook.com/UrzadStatystycznywWarszawie w dniu ogłoszenia wyniku Konkursu.
3. Dopuszcza się rozszerzenie grona wyróżnionych w Konkursie Gminnych Biur Spisowych.

§7
NAGRODY
1. Spełnienie warunków niniejszego Regulaminu jest niezbędne do przyznania nagrody.
2. Nagrodą dla zwycięskiej gminy będzie 50 sztuk zestawów sportowych dla szkół podstawowych oraz atrakcyjne
zestawy edukacyjne dla przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.
3. Nagrody zostaną przekazane urzędom gmin lub miast w terminie uzgodnionym pomiędzy przedstawicielem
urzędu gminy a Organizatorem, a następnie za pośrednictwem urzędów gmin dostarczone do szkół
lub przedszkoli.
4. Dopuszcza się rozszerzenie katalogu nagród.
5. Nagrody nie podlegają wymianie.

§8
TERMINARZ KONKURSU
Od 16 września do 16 listopada 2020 r.
20 listopad 2020 r. – ogłoszenie wyniku.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Statystycznego
w Warszawie pod adresem: https://warszawa.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/.
2. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Konkursu z ważnych przyczyn.
3. We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, jak
i w zakresie interpretacji jego zapisów, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

