
 
 
 
 

 
REGULAMIN Konkursu Wiedzy o II Spisie Próbnym w Gminie Puck 

 
I. Cel Konkursu  
 
Celem Konkursu Wiedzy o II Spisie Próbnym w Gminie Puck, zwanego dalej „Konkursem” jest 
zaprezentowanie zasobów informacyjnych statystyki publicznej oraz popularyzacja wiedzy na temat 
spisów powszechnych wśród mieszkańców gminy wiejskiej Puck.  
 
II. Organizator Konkursu  
 
Organizatorem Konkursu jest Urząd Statystyczny w Gdańsku, ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk.  
 
III. Termin i miejsce Konkursu  
 
Konkurs będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Gdańsku i stronie internetowej 
gminy wiejskiej Puck. Konkurs będzie się odbywał w dniach 10 do 27 kwietnia 2020 r. 
 
IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie  
 
1. Konkurs jest otwarty dla osób pełnoletnich, zamieszkujących gminę wiejską Puck. Osoby niepełnoletnie 
mogą wziąć udział w konkursie tylko reprezentowane przez pełnoletniego rodzica/opiekuna. 
 
2. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie.  
 
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:  
 
a) wysłanie na adres Sekretariat-USGDK@stat.gov.pl odpowiedzi na test i pytanie konkursowe wraz ze 
swoim imieniem i nazwiskiem (w przypadku osób niepełnoletnich – również rodzica/opiekuna);  
 
b) załączenie w e-mailu poniższego oświadczenia o spełnianiu warunków niezbędnych do wzięcia udziału 
w konkursie (warunek konieczny by wziąć udział w konkursie):  
Oświadczam, że spełniam warunki niezbędne do wzięcia w nim udziału tj. jestem osobą pełnoletnią i 
zamieszkuję gminę wiejską Puck.  
 
c) załączenie w mailu poniższego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
(warunek konieczny by wziąć udział w konkursie) oraz zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO:  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Statystyczny w Gdańsku w celu 
organizacji i przeprowadzenia konkursu Konkurs Wiedzy o II Spisie Próbnym w Gminie Puck, w zakresie 
mojego imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, miejsca zamieszkania i informacji o pełnoletności, 
a także, w przypadku gdy znajdę się na liście laureatów konkursu, na udostępnienie na stronie internetowej 
Urzędu Statystycznego w Gdańsku w formie graficznej odpowiedzi na pytanie konkursowe wraz z imieniem 
i nazwą miejscowości oraz oświadczam, że zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną RODO dotyczącą 
przetwarzania moich danych osobowych. 
 
V. Rozstrzygnięcie Konkursu  
 
1. Zwycięzca konkursu, który prawidłowo rozwiąże test, a jego odpowiedź na pytanie konkursowe zostanie 
uznana za najlepszą, zostanie o tym poinformowany e-mailowo w dniu 30 kwietnia 2020 r. Uzgodnimy też 
wtedy sposób odbioru nagrody (możliwa jest wysyłka kurierem). To samo dotyczy osób, które zostaną 
wyróżnione. 
 
VI. Nagrody  
 
Nagrodą główną w Konkursie jest dysk przenośny o pojemności 1 TB oraz zestaw gadżetów promujących 
spisy powszechne. Przewidziane są też zestawy gadżetów dla osób, których prace będą się szczególnie 
wyróżniać. 
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