Konkurs dla Gminnych Biur Spisowych
„Gminna SPISanka”
REGULAMIN

§1
ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu dla Gminnych Biur Spisowych zwanego dalej „Konkursem” jest
Urząd Statystyczny w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 10, 35-959 Rzeszów.

§2
CEL KONKURSU
Celem Konkursu jest zaangażowanie przedstawicieli Gminnych Biur Spisowych z terenu
województwa podkarpackiego do zmotywowania jak największej liczby mieszkańców
z terenu gminy lub miasta do dokonania samospisu internetowego na stronie spis.gov.pl,
a także pomoc w spisie, promocja NSP 2021 oraz wytworzenie wśród mieszkańców gminy
przychylnej atmosfery do spisu powszechnego.

§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, które poprzez
zachęcenie jak największej liczby mieszkańców do udziału w samospisie internetowym
mają możliwość wygrania zestawów gadżetów i materiałów promocyjnych. W Konkursie
biorą udział wszystkie Gminne Biura Spisowe z województwa podkarpackiego.

§5
WYMOGI KONKURSOWE
1. Udział w konkursie nie wymaga przesyłania zgłoszeń.
2. Zapoznanie z materiałami konkursowymi na stronie Urzędu Statystycznego w Rzeszowie
pod adresem: https://rzeszow.stat.gov.pl/nsp-2021/konkursy/.

3. Zadanie konkursowe polega na skutecznym poinformowaniu mieszkańców z terenu
gminy o trwającym Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021
i zachęceniu ich do samospisu internetowego na stronie spis.gov.pl oraz skutecznej
pomocy w realizacji spisu.
§6
ZWYCIĘZCY KONKURSU
1. Zwycięzcami Konkursu zostanie 5 gmin z największym odsetkiem osób, które spisały się
samodzielnie przez Internet.
2. Wykaz nagrodzonych gmin zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu
Statystycznego w Rzeszowie pod adresem:
https://rzeszow.stat.gov.pl/nsp-2021/konkursy/ oraz na fanpage Urzędu
Statystycznego w Rzeszowie: https://www.facebook.com/USRzeszow/ w dniu
ogłoszenia wyniku Konkursu.
§7
NAGRODY
1. Spełnienie warunków niniejszego Regulaminu jest niezbędne do przyznania nagrody.
2. Nagrodami dla zwycięskich gmin będzie 5 zestawów gadżetów i materiałów
promocyjnych dla GBS.
3. Nagrody zostaną przekazane urzędom gmin lub miast w terminie uzgodnionym
pomiędzy przedstawicielem urzędu gminy a Organizatorem.
4. Nagrody dla zwycięskich GBS zostaną przekazane Komisarzom.
5. Dopuszcza się rozszerzenie katalogu nagród.
6. Nagrody nie podlegają wymianie.

§8
TERMINARZ KONKURSU
Czas trwania - od 1 kwietnia do 3 maja 2021 r.
Ogłoszenie wyników - 5 maja 2021 r.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Statystycznego
w Rzeszowie pod adresem: https://rzeszow.stat.gov.pl/nsp-2021/konkursy/
2. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Konkursu
z ważnych przyczyn. W przypadku zmiany Regulaminu Organizator powiadomi o tym
Uczestników.
3. We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych
niniejszym Regulaminem, jak i w zakresie interpretacji jego zapisów, głos rozstrzygający
należy do Organizatora.

