
Regulamin Konkursu NSP 2021 „Aktywni wygrywają!”  

 

1. Organizatorem Konkursu NSP „Aktywni wygrywają!” (zwanego dalej Konkursem) jest 
Urząd Statystyczny w Gdańsku (zwany dalej Organizatorem).  

2. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego dokumentu (zwanego dalej 
regulaminem).  

3. Konkurs trwa od 10  maja do 10 czerwca 2021 r., a udział w nim jest bezpłatny.  

4. Konkurs przeznaczony jest dla Gminnych Biur Spisowych z terenu województwa 
pomorskiego. 

5. Celem Konkursu jest: 

a) włączenie gmin z terenu województwa pomorskiego do aktywnego promowania idei 
samospisu w trakcie trwania Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021, m. in. poprzez 
podejmowanie nowych działań promocyjnych NSP 2021, jego propagowanie i zwiększanie 
świadomości obywateli o obowiązku spisowym, 

b) zintensyfikowanie metody samospisu jako prostej i bezpiecznej metody wypełnienia 
obowiązku spisowego, 

c) osiągnięcie jak najwyższego przyrostu odsetka spisanych mieszkań na terenie gmin, 

d) budowanie wśród obywateli świadomości odpowiedzialności za państwo, 

e) wyłonienie i nagrodzenie gmin o najwyższym przyroście wskaźnika spisanych mieszkań 
na terenie danej gminy. 

6. Nagrody otrzymają 2 gminy z każdej kategorii z najwyższym przyrostem odsetka 
spisanych mieszkań w okresie od 10 maja do 10 czerwca 2021 r. Kategorie gmin są 
cztery: gminy z liczbą mieszkań do spisania: do 1500, 1501 – 2500, 2501 – 10000, 
powyżej 10000. 

7. Zwycięskie gminy otrzymają: dysk przenośny 1TB oraz gadżety przeznaczone dla 
najbardziej zaangażowanych w prace spisowe pracowników gminy (według uznania 
Gminnego Komisarza Spisowego) i do dowolnego rozdysponowania. Są to m.in. torby 
składane, długopisy, torby płócienne, torby promocyjne, ołówki, bierki, odblaski, puzzle 
reklamowe, USB 32 GB, parasole, notesy itp. 

8. Dodatkowo zwycięskie gminy wskażą jakie nowe działania promocyjne podjęły w terminie 
od 10 maja do 10 czerwca 2021, które miały, według ich oceny, największy wpływ na 
wzrost odsetka spisanych mieszkań. 

9. Nagrody zostaną przekazane urzędom gmin w terminie uzgodnionym pomiędzy 
Przedstawicielem urzędu gminy a Organizatorem. 



10. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zgłoszenia do udziału w konkursie 
stanowiące załącznik nr 1 na adres: Gdansk.Promocja@stat.gov.pl. Zgłoszenia mogą być 
przesyłane przez Uczestników do 12 maja 2021 r. 

11. Wyłonienie zwycięskich gmin nastąpi do 17 czerwca 2021 r.”  

12. We wszystkich sprawach związanych z Konkursem można kontaktować się z 
Organizatorem, za pośrednictwem poczty elektronicznej: Gdansk.Promocja@stat.gov.pl. 
lub poprzez Platformę komunikacyjną. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania konkursu z 
ważnych przyczyn.  

14. We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych niniejszym 
regulaminem, 
jak i w  zakresie interpretacji jego zapisów, głos rozstrzygający należy do Organizatora.  
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Załącznik nr 1 do Konkursu NSP 2021 „Aktywni wygrywają!” 
 
Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Konkursu pn. NSP 2021 „Aktywni wygrywają!” 

 
 
 
Dane Uczestnika Konkursu  
 

Nazwa gminy, siedziba 
 

 

Powiat, w którym znajduje się  
gmina 
 

 

Imię i nazwisko, stanowisko osoby 
reprezentującej Uczestnika 
Konkursu 
 

 

Dane kontaktowe do osoby  
reprezentującej Uczestnika 
Konkursu (telefon, adres e-mail) 
 

 

 
 
 Oświadczenia i zgody1: 
 
□ Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu pn. NSP 2021 „Aktywni 
wygrywają!” 
i wyrażam zgodę na jego postanowienia oraz na udział w Konkursie zgodnie z 
określonymi w nim  
warunkami.  
□ Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu pn. NSP 2021 „Aktywni 
wygrywają!” 
□ Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.  
 
 
 
 
 
 
……………………………… 
(Miejscowość, data) 
 
 
 
…………………………………… 
(Czytelny podpis osoby reprezentującej 
Uczestnika Konkursu) 
 
 
1 Właściwe zaznaczyć x 


