REGULAMIN KONKURSU NA MASKOTKĘ NSP 2021
ORGANIZATOR
1.

Organizatorem konkursu na maskotkę NSP 2021 jest Urząd Statystyczny w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22,

70-530 Szczecin.
CEL KONKURSU
2.

Celem konkursu jest:


rozbudzenie kreatywności i umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu,



poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej i spisu ludności wśród najmłodszych,



wyłonienie najlepszych maskotek promujących NSP 2021 wykonanych przez dzieci.

TEMAT KONKURSU
3.

Tematem konkursu jest wykonanie maskotki reklamującej Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

2021.
4.

Prace konkursowe będą oceniane w kategorii zgodnej z tematem konkursu.

ADRESACI KONKURSU
5.

Uczestnikami konkursu będą dzieci w przedszkolach.

6.

Mogą to być prace zespołowe, jak również indywidualne.

NAGRODY
7.

Komisja Konkursowa wyłoni zwycięskie przedszkole i przyzna I, II, i III nagrodę.

8.

Nagrodami w konkursie będą: trójwymiarowe manipulacje domek lub ciuchcia, zestaw labiryntów magne-

tycznych, zestaw różnych „przewlekanek–nawlekanek”, zestaw klocków piankowych, a także zestawy drobnych
gadżetów NSP.
9.

Zostaną przyznane również wyróżnienia indywidualne dla dzieci, które włożyły najwięcej pracy. Dzieci wyty-

puje dyrekcja przedszkola oraz wychowawczyni grupy. Dzieci otrzymają dyplomy oraz drobne upominki promujące
NSP 2021, które zostaną wręczone osobiście po zniesieniu obostrzeń związanych z przemieszczaniem się i zakazem
zgromadzeń w związku ze stanem epidemicznym w kraju lub za pośrednictwem operatora pocztowego, o czym
Organizator poinformuje uczestników konkursu drogą elektroniczną lub telefonicznie.
WYMOGI KONKURSOWE
10.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora autorskich praw ma-

jątkowych do wykorzystania wszystkich nadesłanych prac oraz ich publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu,
wydawanych w Internecie i Intranecie GUS (w zakresie określonym w załączniku nr 3 do Regulaminu – umowie
przeniesienia autorskich praw majątkowych).
11.

Nadesłane na konkurs prace muszą być pracami wykonanymi samodzielnie, nigdzie wcześniej niepubliko-

wanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem
deklaracji o tych faktach.
12.

Uczestnik jest odpowiedzialny względem Organizatora za wszelkie wady prawne pracy plastycznej,

a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia praw autorskich i innych praw
osób trzecich. W przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi, Uczestnik, zobowiązuje
się do ich całkowitego zaspokojenia oraz zwolnienia Organizatora od obowiązku świadczeń.
Podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych oświadczenie (załącznik nr 2) oraz umowę przeniesienia autorskich praw majątkowych do pracy w trzech egzemplarzach (załącznik nr 3) należy złożyć osobiście lub przesłać za

pośrednictwem operatora pocztowego, na adres: Urząd Statystyczny w Szczecinie, ul. Jana Matejki 2, 70-530 Szczecin – Zachodniopomorski Ośrodek Badań Regionalnych, z dopiskiem konkurs na maskotkę NSP 2021.
KATEGORIA PLASTYCZNA
13.

Prace konkursowe mogą by wykonane różnymi technikami plastycznymi. Maskotki muszą być trójwymiaro-

we. Powinny zawierać elementy związane z NSP 2021 np.. logo czy kolor.
TERMINARZ KONKURSU
14.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach od 01 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.

15.

Zdjęcia prac konkursowych można przesyłać w formie elektronicznej w dniach od 01 kwietnia – 30 czerwca

2021 r. na skrzynkę e-mail: a.brzezinska@stat.gov.pl, lub m.maj@stat.gov.pl natomiast oryginalne zabawki, pocztą
tradycyjną, na adres: Urząd Statystyczny w Szczecinie, ul. Jana Matejki 2, 70-530 Szczecin – Zachodniopomorski
Ośrodek Badań Regionalnych, z dopiskiem: maskotka NSP 2021.
16.

W przypadku dostarczenia prac lub dokumentów, o których mowa w ust. 12 po terminie wskazanym w ust. 14

albo niedostarczenia, któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 12, prace nie będą oceniane.
KOMISJA KONKURSOWA
17.

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa

(zwana dalej komisją).
18.

W skład komisji wchodzą:


Pani Magdalena Wegner, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Szczecinie



Pani Agnieszka Brzezińska, Kierownik Zachodniopomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych



Pani Mariola Maj, Specjalista w ZOBR

19.

Prace niespełniające warunków Regulaminu nie będą oceniane.

20.

Komisja przy ocenie prac będzie brała pod uwagę: zgodność tematu pracy z kategorią, oryginalność, staranność wykonania, stopień trudności.

21.

Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

22.

Członkowie jury nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach jury.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW
23.

Dyrekcja zwycięskiego przedszkola zostanie powiadomiona o przyznaniu nagrody telefonicznie lub za po-

średnictwem poczty elektronicznej.
24.

Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej US w Szczecinie, Facebook, Twitter

oraz Intranetowej GUS.
UWAGI KOŃCOWE
25.

Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

26.

W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, przepisów prawa powszechnie obowią-

zującego, podania nieprawdziwych danych, Organizatorowi przysługuje prawo dyskwalifikacji danego Uczestnika
z udziału w konkursie.
27.

Organizator zapewnia sobie prawo zmiany terminu konkursu bądź jego odwołania w przypadku zdarzeń od

niego niezależnych, o czym niezwłocznie poinformuje. Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
28.

Organizator zapewnia sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

29.

Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

30.

Komisja oceniająca prace konkursowe zorganizuje spotkanie w formie zdalnej lub zbierze się po zniesieniu

obostrzeń związanych z przemieszczaniem się i zakazem zgromadzeń w związku ze stanem epidemicznym w kraju.
ZAŁĄCZNIKI
1.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 1

2.

Oświadczenie rodzica/opiekuna - załącznik nr 2

3.

Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych – załącznik nr 3

