
 
Regulamin konkursu dla rachmistrzów 

 
1. Organizatorem Konkursu dla rachmistrzów (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 16 sierpnia do 30 września 2021 r. (6 tygodniowych edycji). 
4. Konkurs przeznaczony jest dla rachmistrzów z naboru zewnętrznego z województwa 

wielkopolskiego (zwanych dalej uczestnikami).  
5. Zadaniem uczestnika konkursu jest osiągnięcie jak najwyższej liczby spisanych osób  

w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w okresie trwania konkursu. 
6. Liczba spisanych osób jest określona jako liczba prawidłowo spisanych osób fizycznych  

w wywiadach telefonicznych lub bezpośrednich skutkujących zamkniętym oraz poprawnie 
wypełnionym formularzem elektronicznych. 

7. Podstawą do wyliczeń będzie zestawienie spisanych osób przygotowane przez Wojewódzkie Biuro 
Spisowe na podstawie danych z aplikacji CORStat zawierające informacje na temat ogólnej liczby 
zamkniętych oraz poprawnie wypełnionych elektronicznych formularzy w spisie.  

8. Po każdym tygodniu trwania konkursu, spośród uczestników organizator wyłoni 3 zwycięzców 
tygodnia, którzy w danym tygodniu osiągną największy tygodniowy przyrost bezwzględny liczby 
spisanych osób. 

9. Tygodniowymi nagrodami w Konkursie są gadżety spisowe opatrzone logo NSP: plecak\torba na 
ramię, powerbank, koc piknikowy oraz notes A5. Uczestnik Konkursu może otrzymać nagrodę tylko 
raz. 

10. Po ostatnim tygodniu, spośród tygodniowych zwycięzców, dodatkowo wyłoniony zostanie 
najlepszy uczestnik Konkursu, który otrzyma nagrodę niespodziankę. 

11. Udział w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się i wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
przez organizatora Konkursu danych osobowych uczestników w zakresie i na zasadach 
określonych w INFORMACII O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA 
(https://poznan.stat.gov.pl/files/gfx/poznan/pl/defaultstronaopisowa/1481/1/1/dzialalnosc_e
dukacyjna_-_informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf). 

12. Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody będzie przekazanie organizatorowi  
w nieprzekraczalnym terminie 2 dni od wyłonienia zwycięzcy tygodnia oraz najlepszego uczestnika 
Konkursu, na adres e-mail Konkurs_poz@stat.gov.pl,  podpisanej zgody na przetwarzanie danych 
uczestnika, będącej załącznikiem do regulaminu.  

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. 
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