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REGULAMIN KONKURSU „NAKRĘĆ SIĘ NA SPIS” 

 

§ 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: 

Małgorzata Wilczopolska 

e-mail: M.Wilczopolska@stat.gov.pl 

tel. (89) 524 36 63 

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 zakres przedmiotowy konkursu 

1. Celem konkursu jest: 

− promocja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, 

− popularyzacja wiedzy na temat spisów powszechnych,  

− promocja i popularyzacja formy samospisu internetowego jako obowiązkowej  

i bezpiecznej metody udziału w NSP 2021. 

2. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie filmu zachęcającego odbiorcę/widza do udziału  

w NSP 2021 poprzez samospis internetowy (wypełnienie interaktywnego formularza 

spisowego dostępnego na stronie spis.gov.pl). 

§ 3 

Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych w województwie warmińsko-

-mazurskim.  

2. Konkurs polega na nagraniu krótkiego filmu, który ma oddawać charakter i istotę samospisu 

internetowego w sposób ciekawy i przyciągający uwagę odbiorcy. 

3. Praca konkursowa musi spełniać następujące wymagania: 

− musi mieć formę filmu video o długości nie przekraczającej 180 sekund, nakręconego 

dowolną techniką i dowolnym urządzeniem,  
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− dopuszczalna jest każda forma artystyczna (film, teledysk, reportaż, animacja itp.), 

− film musi być zapisany w pliku video w formacie .mp4, 

− minimalna rozdzielczość video: 480p (720x480), optymalna rozdzielczość 720p 

(1280x720), maksymalna rozdzielczość 1080p (1920x1080). 

4. Film może zawierać wizerunki osób fizycznych, pod warunkiem wyrażenia zgody: 

− na przetwarzanie danych osobowych, 

− rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych dziecka, 

− na rozpowszechnianie wizerunku w filmie zgłoszonym jako praca konkursowa, 

− rodzica/opiekuna prawnego na rozpowszechnianie wizerunku dziecka/dzieci biorących 

udział w filmie zgłoszonym jako praca konkursowa. 

5. Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez uczestników. 

6. Uczestnicy nie mogą złożyć w Konkursie pracy konkursowej prezentującej treści sprzeczne  

z prawem, ogólnie przyjętymi zasadami etyki, zasadami dobrego wychowania, kultury 

osobistej, wykorzystujących zakazane treści, niezgodnej z dobrymi obyczajami, nawołującej do 

nietolerancji, obrażającej uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, 

przedstawiającej przemoc, naruszającej prawo do prywatności, naruszającej prawa osób 

trzecich, zawierającej materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez 

zgody osób uprawnionych, zawierającej wulgaryzmy, czy treści reklamowe podmiotów 

trzecich.  

7. Prace konkursowe nie mogą naruszać praw osobistych lub majątkowych osób trzecich.  

W przypadku, gdy w świetle obowiązujących przepisów prawa do opracowania pracy 

konkursowej niezbędne jest uzyskanie ewentualnych zezwoleń, zgód, w tym też poniesienie  

z tego tytułu opłat i kosztów, odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na jej autorze bądź 

placówce. 

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

Konkursową. 

§ 4 

Termin i warunki dostarczenia prac 

1. Zgłoszenia prac konkursowych dokonuje placówka oświatowa, do której uczęszcza uczestnik 

konkursu będący autorem pracy konkursowej. Placówka zamieszcza pracę konkursową 

uczestnika na swojej stronie internetowej lub w mediach społecznościowych szkoły, następnie 

przesyła elektronicznie zgłoszenie udziału w Konkursie wraz z linkiem do miejsca (strony 

internetowej), w którym zostały zamieszczone filmy konkursowe. 

2. Zgłoszenia udziału w Konkursie należy przesłać elektronicznie na adres  

e-mail: M.Wilczopolska@stat.gov.pl w tytule wiadomości wpisując KONKURS. 

3. Termin składania prac konkursowych upływa 31 maja 2021 r. Zgłoszenia nadesłane po terminie 

nie będą oceniane.  

§ 5 

Zasady przyznawania nagród 

1. Oceny zgłoszeń konkursowych dokona Komisja Konkursowa. 
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2. Oceniana będzie pomysłowość, oryginalność oraz adekwatność do tematu Konkursu. 

3. Od oceny Komisji nie przysługuje odwołanie. 

4. Trzy najlepsze wyłonione przez Komisję Konkursową filmy zostaną nagrodzone zestawami 

upominków, na które składają się: dysk zewnętrzny 1 TB, głośnik bluetooth, ładowarka 

indukcyjna, pendrive 128 GB, plecak na laptopa. 

5. Wszystkie nagrody będą przekazane nagrodzonym uczniom za pośrednictwem placówek 

oświatowych, z których zostaną zgłoszeni do Konkursu. 

6. Placówki oświatowe, które zgłoszą swoich uczniów do Konkursu otrzymają zestawy 

upominków z logo NSP 2021. 

7. Informacja o wynikach Konkursu zostanie przesłana elektronicznie do szkół w terminie  

do 11 czerwca 2021 r. 

8. Dostarczenie nagród do placówek oświatowych nastąpi w terminie 18 czerwca 2021 r. 

9. Informacja o placówkach oświatowych, z których pochodzą 3 najlepiej ocenione materiały 

konkursowe zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz 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 placówek oświatowych. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w zasadach konkursu, o czym 

każdorazowo poinformuje poprzez wysłanie informacji do szkół uczestniczących w konkursie.  

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 


