
Regulamin konkursu fotograficznego  
„Złap spis w gminie” 

 
1. Organizatorem Konkursu „Złap spis w gminie” (zwanego dalej Konkursem) jest Urząd 

Statystyczny w Poznaniu (zwany dalej Organizatorem). 
2. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego dokumentu (zwanego dalej 

regulaminem). 
3. Konkurs trwa od 21 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r. 
4. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich mieszkańców województwa wielkopolskiego. 
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Statystycznego w Poznaniu, ich 

współmałżonkowie, rodzice oraz dzieci.  
6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Celem Konkursu jest promocja Narodowego 

Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. 
7. Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia przedstawiającego samochód oznaczony naklejką 

Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, poza jego miejscem stałego 
parkowania (np. poza parkingiem urzędu gminy) i wysłaniu pliku ze zdjęciem w formacie JPEG 
w rozmiarze nieprzekraczającym 5 MB do 31 lipca, 31 sierpnia i 30 września 2021 r., do godz. 
24.00 na adres Konkurs_POZ@stat.gov.pl.  

8. Organizator nagrodzi pierwszych 15 uczestników Konkursu w każdym miesiącu jego trwania. 
Uczestnik Konkursu może otrzymać nagrodę tylko raz. 

9. Nagrodami w Konkursie będą zestawy upominków z logo NSP 2021, w skład których wchodzą: 
dla pierwszej osoby – bluza,  
dla 14 kolejnych – czapka z daszkiem. 

10. Nagrody zostaną przesłane laureatom Konkursu pocztą na koszt Organizatora. 
11. Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody jest przekazanie Organizatorowi wraz ze 

zdjęciem podpisanego oświadczenia uczestnika Konkursu, które stanowi załącznik do 
niniejszego regulaminu. Wyrażenie zgody jest równoznaczne z zapoznaniem się z INFORMACJĄ 
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA,  
(https://poznan.stat.gov.pl/files/gfx/poznan/pl/defaultstronaopisowa/1481/1/1/dzialalno
sc_edukacyjna_-_informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf).  

12. Nad przebiegiem Konkursu czuwa 3 osobowa komisja konkursowa, której skład ustali 
Organizator. 

13. We wszystkich sprawach związanych z Konkursem można kontaktować się z Organizatorem, 
za pośrednictwem poczty elektronicznej: Konkurs_POZ@stat.gov.pl. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Konkursu  
z ważnych przyczyn. 

15. We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym 
regulaminem, jak i w zakresie interpretacji jego zapisów, głos rozstrzygający należy do 
Organizatora. 

 
 

mailto:Konkurs_POZ@stat.gov.pl
https://poznan.stat.gov.pl/files/gfx/poznan/pl/defaultstronaopisowa/1481/1/1/dzialalnosc_edukacyjna_-_informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf
https://poznan.stat.gov.pl/files/gfx/poznan/pl/defaultstronaopisowa/1481/1/1/dzialalnosc_edukacyjna_-_informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf
mailto:Konkurs_POZ@stat.gov.pl

