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REGULAMIN KONKURSU „Policz się z nami przedszkolakami” 

 

§ 1 

Organizator 

1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Urząd Statystyczny w Olsztynie. 

2. Adres Organizatora: Urząd Statystyczny w Olsztynie, ul. Tadeusza Kościuszki 78/82, 10-555 Olsztyn,  
tel. (89) 524 36 66. 

3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: Agnieszka Zapolska 
tel. 666-671-518, e-mail: A.Zapolska@stat.gov.pl. 

4. Skład Komisji Konkursowej: 
Przewodniczący: Marek Morze – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Olsztynie, 
Członkowie:  Janusz Pappelbon – Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Olsztynie, 

Elżbieta Lorek – Kierownik Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Badań Regionalnych 
Urzędu Statystycznego w Olsztynie. 

§ 2 

Cel i temat 

1. Celem konkursu jest: 
− promocja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, 

− popularyzacja statystyki wśród dzieci. 

2. Przedmiotem konkursu jest przeprowadzenie przez dzieci mini spisu osób i przedmiotów ze swojego 
otoczenia, następnie utworzenie kącika spisowego w sali przedszkolnej lub w dowolnym miejscu na 
terenie przedszkola, w którym zostaną zaprezentowane wyniki tego spisu w dowolnej formie (graficznej, 
plastycznej). 

§ 3 

Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich przedszkoli w województwie warmińsko-mazurskim. 

2. Przedszkole, które bierze udział w konkursie tworzy na swoim terenie tematyczny kącik związany  
z przeprowadzonym przez dzieci mini spisem, a następnie przesyła na wskazany adres e-mailowy zdjęcie 
kącika podając: nazwę placówki oświatowej oraz numer telefonu kontaktowego. 

3. Zdjęcia zgłaszane do konkursu nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Organizatora. Z chwilą 
zgłoszenia pracy do Konkursu autorskie prawa majątkowe wraz z wyłącznym prawem zezwalania na 
wykonywanie zależnego prawa autorskiego przechodzą nieodpłatnie na rzecz Organizatora, bez żadnych 
ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy. Organizator jest uprawniony do wykorzystywania 
pracy, jako całości, części lub fragmentu na następujących polach eksploatacji, w szczególności:   

− publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w czasie i miejscu przez 
siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie, mediach społecznościowych, w środkach 
masowego przekazu); 

− wprowadzania do pamięci komputera, utrwalania i zwielokrotniania za pomocą wszelkich dostępnych 
technik na jakimkolwiek nośniku lub w sieci multimedialnej; 

− wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy; 

− publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania (w tym 
prezentowania na wystawach i innych wydarzeniach organizowanych w celu popularyzacji NSP 2021); 

− bezpłatnego wykorzystywania oraz przetwarzania zgłoszonych prac na potrzeby konkursu  
i wystaw we wszystkich publikacjach i prezentacjach medialnych, a także w celach promocyjnych  
i informacyjnych Organizatora. 
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4. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na: 
− udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie, 
− wykorzystanie nadesłanych zgłoszeń w celu zgodnym z prowadzoną przez Organizatora działalnością, 

w tym także w szczególności w celu promocji Konkursu i popularyzacji idei spisu ludności i mieszkań. 

5. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję konkursową. 

6. Każde przedszkole ma prawo zgłoszenia jednego zdjęcia. 

 

§ 4 

Termin i warunki dostarczenia prac 

1. Przedszkola przesyłają zdjęcia na skrzynkę mailową: A.Zapolska@stat.gov.pl do dnia 21 czerwca 2021 r. 
w tytule wiadomości wpisując KONKURS NSP 2021 – PRZEDSZKOLE. Prace nadesłane po terminie nie będą 
oceniane. 

2. W Konkursie nie biorą udziału prace zawierające treści: 

− słabej jakości uniemożliwiające ich odczytanie, 
− do których prawa przysługują osobom trzecim. 
 

§ 5 

Zasady przyznawania nagród 

1. Oceny zgłoszeń konkursowych dokona Komisja Konkursowa. 

2. Oceniana będzie pomysłowość, oryginalność oraz adekwatność do tematu konkursu. 

3. Od oceny Komisji nie przysługuje odwołanie. 

4. Trzy najlepsze wyłonione przez Komisję Konkursową prace zostaną nagrodzone cennymi nagrodami dla 
całej grupy oraz zestawami gadżetów z logo NSP 2021. Przewidywane są również wyróżnienia. 

5. Wszystkie nagrody zostaną dostarczone do nagrodzonych przedszkoli do 30 czerwca 2021 r.  

6. Informacja o wynikach konkursu zostanie przekazana telefonicznie oraz mailowo do przedszkoli  
w terminie do 24 czerwca 2021 r. Informacja o laureatach Konkursu zostanie również umieszczona na 
stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Urzędu Statystycznego w Olsztynie.  

 

Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

2. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia konkursu, to jest od dnia przesłania zasad konkursu wraz  
z Regulaminem do przedszkoli. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w zasadach konkursu, o czym każdorazowo 
poinformuje poprzez wysłanie informacji do przedszkoli uczestniczących w konkursie.  

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa. 


