
Regulamin 

 Pomorskiego Konkursu „Statystyka w praktyce” 

I. Organizatorzy Konkursu 

1. Organizatorami Konkursu są:  

- Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki - reprezentowana przez 

Kierownika prof. dr hab. Mirosława Szredera, 

-  Urząd Statystyczny w  Gdańsku, ul. Danusi 4 , 80-434 Gdańsk - reprezentowany przez Dyrektora 

dr hab. Jerzego Auksztola, 

-  Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział w Gdańsku - reprezentowane przez 

Przewodniczącego Rady Oddziału  dr hab.  Krzysztofa Najmana. 

2. Organizatorzy działają w porozumieniu z Kuratorium Oświaty w Gdańsku. 

3. Koordynatorem Konkursu jest Pan Zbigniew Pietrzak, pracownik Urzędu Statystycznego 

w Gdańsku, tel. 58 7683175, 695 259 039, e-mail: z.pietrzak@stat.gov.pl 

4. Konkurs jest adresowany do uczniów  szkól ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących, liceów  

profilowanych, techników) z terenu województwa pomorskiego. 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie kwiecień  - czerwiec 2015 r.  

 

II. Cel konkursu 

Celem konkursu jest:  

-  sprawdzenie znajomości i rozumienia treści społecznej i ekonomicznej informacji statystycznych 

wśród uczestników konkursu, 

-  promowanie praktycznej wiedzy ze statystyki i bankowości wśród uczestników konkursu, 

-  edukacja w zakresie pozyskiwania, analizy i interpretacji danych statystycznych, 

-  popularyzacja zasobów informacyjnych statystyki publicznej jako źródła wiedzy o przemianach 

społeczno-gospodarczych w kraju i regionie. 

 

III. Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikami Konkursu są zespoły uczniów dziennych szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólno-

kształcących, liceów profilowanych, techników) pod opieką nauczyciela prowadzącego.  

2. Zespół może liczyć najwyżej 3 uczniów. 

3. Wszyscy członkowie zespołu muszą uczęszczać do tej samej szkoły. Uczeń może brać udział w Kon-

kursie tylko w ramach jednego zespołu.  

4. W konkursie zespół może być wspierany przez drużynę kibiców składającą się z uczniów 

(do 5 osób) tej samej szkoły. 

5.  Szkołę mogą reprezentować nie więcej niż trzy zespoły. 

6. Udział w Konkursie jest dobrowolny.  
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IV. Rejestracja uczestników  

1. Rejestracja uczestników Konkursu odbywa się przez nadesłanie w formie pisemnej 

w wyznaczonym terminie na adres korespondencyjny Urzędu Statystycznego w Gdańsku 

wypełnionego formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu oraz podpisanego  przez każdego członka zespołu oświadczenia – zgody na 

przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z Konkursem, według wzoru 

podanego w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

2. Formularz zgłoszeniowy i wzór oświadczenia można pobrać ze strony internetowej konkursu 

http://gdansk.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/wydarzenia/konkurs-statystyka-w-

praktyce/formularze-zgloszeniowe. 

3. Prace zespołów, które nie dokonały zarejestrowania zgodnie z zapisem w pkt. 1, nie będą podlegały 

ocenie konkursowej.  

 

V. Przebieg konkursu 

Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach. 

1. W pierwszym etapie konkursu uczestnicy samodzielnie wybierają  jedno zadanie do opracowania 

z pośród zadań zamieszczonych na stronie internetowej konkursu 

http://gdansk.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/wydarzenia/konkurs-statystyka-w-

praktyce/zadania-i-etapu. Opracowanie przygotowane zgodnie z zamieszczonymi na stronie www 

wskazówkami należy przesłać pocztą e-mail w wyznaczonym terminie na adres: Urząd 

Statystyczny w Gdańsku, ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk, z dopiskiem Konkurs statystyczny. Prace 

będą oceniane przez Komisję Konkursową.  

2. W drugim etapie podczas finału zespoły  udzielają odpowiedzi na przygotowane pytania testowe 

z zakresu statystyki i bankowości oraz wezmą udział w quizie, na który składać będą się zadania 

zespołowe oraz serie pytań indywidualnych z wiedzy statystycznej i bankowej skierowanych do  

każdego z  członków zespołów.  

3. Do drugiego etapu – finałowego konkursu dopuszczone będą zespoły, których przygotowane 

opracowania były ocenione najwyżej. Ich liczba określona zostanie przez Komisję Konkursową po 

sprawdzeniu wszystkich prac złożonych w pierwszym etapie.  Listę zespołów zakwalifikowanych 

do finałowego etapu Organizatorzy zamieszczą na stronie internetowej konkursu dostępnej pod 

adresem http://gdansk.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/wydarzenia/konkurs-statystyka-w-

praktyce/aktualnosci-i-komunikaty. Liczba zakwalifikowanych do finału zespołów decyzją komisji 

konkursu może zostać zmieniona.  

4. O końcowej kolejności zespołów decyduje łączna liczba  uzyskanych przez nie punktów w obu 

etapach konkursu. W przypadku jednakowej liczby punktów o kolejności decyduje liczba punktów 

z pierwszego etapu. 

 

VI. Nagrody 

1. Nagradzane są trzy najlepsze zespoły. Nagrody otrzymuje każdy członek nagrodzonego zespołu.  
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2. Komisja konkursu może przyznać dodatkowo wyróżnienia oraz większą liczbę nagród dla          

najlepszych zespołów.  

3. Wyróżnieni  mogą być także nauczyciele prowadzący najlepsze zespoły.  

4. Szkoły, z których pochodzą zwycięskie zespoły, otrzymają od organizatorów publikacje książkowe 

z zakresu ekonomii, bankowości i statystyki a uczestnicy finału wydawnictwa Głównego Urzędu 

Statystycznego i Urzędu Statystycznego w Gdańsku.  

 

VII. Komisja Konkursowa  

1. Organizatorzy powołują siedmioosobową Komisję Konkursową wraz z Przewodniczącym Komisji, 

który kieruje jej pracami.  

2. Komisja wybiera spośród swego grona Sekretarza Komisji, który prowadzi dokumentację Konkursu 

i protokołuje jej posiedzenia. 

3.  Nazwiska członków Komisji podaje się do wiadomości na stronie internetowej Konkursu. 

4. Komisja Konkursowa określa sposób oceny prac i podaje go do wiadomości na stronie 

internetowej Konkursu. 

5. Komisja Konkursowa ocenia wszystkie prace zakwalifikowane do Konkursu oraz ustala zdobywców 

każdej nagrody.  

 

VIII.  Biuro Konkursu i kontakt  

1. Organizatorzy Konkursu powołują Biuro Konkursu z siedzibą w Urzędzie Statystycznym 

w Gdańsku.  

2. Zadaniem Biura Konkursu jest prowadzenie spraw administracyjnych – technicznych oraz 

promocja Konkursu, a także utrzymywanie kontaktu z jego uczestnikami.  

3. Kontakt z  Biurem Konkursu można nawiązać: 

- telefonicznie: 58 7683175, 695 259 039, 58 7683 210, 58 7683 219 

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail z.pietrzak@stat.gov.pl, k.klak-krupiak@stat.gov.pl, 

s.braszczynska@stat.gov.pl 

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej: Urząd Statystyczny w Gdańsku, ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk. 

4. Komunikaty dotyczące konkursu będą ukazywać się na stronie internetowej Konkursu.  

 

IX. Postanowienia końcowe 

1. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową dotyczące zakwalifikowania uczestników do poszcze-

gólnych etapów, przyznania miejsc, punktów i nagród są ostateczne. 

2. Ewentualne koszty podróży do siedziby organizatora na rozgrywkę finałową ponoszą sami uczest-

nicy i nie będą one zwracane. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie. Z chwilą ich opubliko-

wania na stronie Konkursu stają się one obowiązujące. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu zakończenia Konkursu oraz pozostałych 

terminów. 

5. W kwestiach nie objętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Komisji Konkursowej. 
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Załącznik nr 1. 

                                                                 ............................................. 

                                      miejscowość, data 

......................................................... 

 Pieczęć szkoły 

Zgłoszenie zespołu 

do  Pomorskiego Konkursu "Statystyka w praktyce" 

1. Nazwa szkoły............................................................................................................................. 

2. Adres ......................................................................................................................................... 

3. Dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail) 

........................................................................................................................................................ 

4. Skład zespołu 

Imię i nazwisko ............................................................................................................................. 

Imię i nazwisko ............................................................................................................................. 

Imię i nazwisko ............................................................................................................................. 

5. Nauczyciel sprawujący opiekę nad zespołem (imię i nazwisko, telefon i e-mail) 

..............................................................................................................  ………………………………… 

Podpis nauczyciela 

 

Wypełniony formularz prosimy przesłać do 29 kwietnia 2015 roku na adres: Urząd Statystyczny 

w Gdańsku, ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk z dopiskiem "Konkurs statystyczny" lub złożyć 

w sekretariacie Urzędu – adres jak wyżej. Prosimy również o przesłanie wypełnionego formularza 

pocztą e-mail na adres: z.pietrzak@stat.gov.pl lub k.klak-krupiak@stat.gov.pl lub 

s.braszczynska@stat.gov.pl. 

 

Do formularza muszą być dołączone oświadczenia każdego członka zespołu lub jego przedstawiciela 

ustawowego/opiekuna. Wzory oświadczeń zamieszczono w załączniku 2.  
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Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO*/OPIEKUNA* 

(wypełnia i podpisuje przedstawiciel ustawowy/opiekun małoletniego uczestnika Konkursu) 

Zgoda przedstawiciela ustawowego/opiekuna jest wymagana, jeżeli uczestnik Konkursu nie ukończył 18 

lat (do dnia wysyłki zgłoszenia). Brak podpisu przedstawiciela ustawowego/opiekuna uniemożliwia 

udział w Konkursie. 

Ja, ...............……………………………………………………………………, przedstawiciel ustawowy*/opiekun* 

małoletniego (ej)….......…………………………………………………, wyrażam zgodę na jego (jej) udział 

w Pomorskim Konkursie "Statystyka w praktyce", organizowanym przez Katedrę Statystyki 

Uniwersytetu Gdańskiego,  Urząd Statystyczny w Gdańsku i  Polskie Towarzystwo Statystyczne 

Oddział w Gdańsku na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu umieszczonym na stronie 

internetowej pod adresem http://gdansk.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/wydarzenia/konkurs-

statystyka-w-praktyce/regulamin-konkursu oraz na przetwarzanie jego (jej) danych osobowych 

w celach niezbędnych do realizacji Konkursu, w tym do podania do wiadomości publicznej jego (jej) 

imienia i nazwiska w ogłoszeniu o wynikach Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

…………………. ……………………………………………………………………… 

data, czytelny podpis przedstawiciela*/opiekuna*  

*niepotrzebne skreślić 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO 

Brak oświadczenia pełnoletniego uczestnika uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. 

Ja, niżej podpisany uczestnik  Pomorskiego Konkursu „Statystyka w praktyce” wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji Konkursu, 

organizowanego przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Gdańskiego,  Urząd Statystyczny w Gdańsku 

i  Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział w Gdańsku na zasadach określonych w Regulaminie 

Konkursu umieszczonym na stronie internetowej pod adresem http://gdansk.stat.gov.pl/edukacja-

statystyczna/wydarzenia/konkurs-statystyka-w-praktyce/regulamin-konkursu, w tym do podania do 

wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w ogłoszeniu o wynikach Konkursu, zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze 

zm.). 

………. ……………………………………………........................ 

                                                                                           data, czytelny podpis uczestnika  
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Załącznik nr 3 

 

 

OŚWIADCZENIE O AUTORSTWIE PRACY  

 

Ja, niżej podpisany uczestnik .............................................................................................................. 

imię i nazwisko  

oświadczam, że jestem współautorem opracowania nadesłanego na  Pomorski Konkurs pt. 

"Statystyka w praktyce".  Oznacza to, że nie zlecałem/am opracowania lub jego części innym 

osobom, ani nie kopiowałem/am jego od innych osób. Jednocześnie wyrażam zgodę na jego 

wykorzystanie na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych Prawem autorskim.  

 

 

......................................                                                               ............................................................... 

    miejscowość,   data                                                                             czytelny podpis uczestnika                                                                         

          

 

 

 

 

 

 


