
REGULAMIN  
Konkursu dla uczniów szkół rolniczych pt. „Spiszmy się, jak na rolników przystało!” 

 
§ 1 ORGANIZATOR 

 
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki przeprowadzenia konkursu 

promującego Powszechny Spis Rolny 2020, pt. „Spiszmy się, jak na rolników przystało!”, zwanego dalej 
„Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Urząd Statystyczny w Białymstoku, ul. Krakowska 13, 15-875 Białystok, 
zwany dalej „Organizatorem”.  

3. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawują pracownicy wyznaczonej komórki organizacyjnej Urzędu 
Statystycznego w Białymstoku – Informatorium Statystycznego.  

 
 

§ 2 CEL I ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU 
 

1. Celem Konkursu jest:  
1) sprawdzenie wiedzy na temat Powszechnego Spisu Rolnego 2020 i innych badań z zakresu 

rolnictwa realizowanych przez statystykę publiczną,  
2) promocja Powszechnego Spisu Rolnego 2020. 

2. Konkurs odbywać się będzie w formie testu on–line sprawdzającego wiedzę o powszechnych spisach 
rolnych, w tym o Powszechnym Spisie Rolnym 2020. 
 
 

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU 
 

1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być uczeń ponadpodstawowej szkoły 
rolniczej z terenu województwa podlaskiego, który w momencie dokonania zgłoszenia konkursowego 

ma ukończone 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz, który w chwili 

dokonania zgłoszenia konkursowego ma ukończone 13 lat oraz posiada ograniczoną zdolność do 

czynności prawnych, z tym zastrzeżeniem, że dysponuje on przez cały czas trwania Konkursu, 

zgodę swojego przedstawiciela ustawowego (rodzica albo opiekuna prawnego) na uczestnictwo w 
Konkursie oraz, który w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki: 
1) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu, 
2) akceptuje i wyraża zgodę na warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią procedury odbioru 

nagród i ją akceptuje, 
3) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, 
4) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z uczestnictwem  

w Konkursie, 
5) nie jest członkiem rodziny Organizatora tj., zstępnym, rodzeństwem, osobą pozostającą z nimi w 

stosunku przysposobienia lub w faktycznym pożyciu. 
2. Następcze odwołanie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wiąże się z utratą przez 

Uczestnika możliwości dalszego uczestniczenia w Konkursie. 
3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.  

 
 

§ 4 TERMIN PRZEPROWADZAENIA KONKURSU I WYMOGI KONKURSOWE 
 
1. Konkurs rozpocznie się 17.11.2020 r. o godz. 10:00. 
2. Zgłoszenia udziału w konkursie można dokonać w terminie od 29.10.2020 do 12.11.2020 r. poprzez 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronie Konkursu 
https://bialystok.stat.gov.pl/wspolpraca-w-regionie/edukacja-statystyczna/konkursy/konkurs-dla-
uczniow-szkol-rolniczych-pt-spiszmy-sie-jak-na-rolnikow-przystalo/. Załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. 

3. Konkurs odbywać się będzie w formie testu on–line, składającego się z 30 pytań zamkniętych 
jednokrotnego wyboru, po uprzednim zapoznaniu się Uczestnika z prezentacją multimedialną pt. 
„Powszechny Spis Rolny 2020”– materiałem edukacyjno-promocyjnym udostępnionym na stronie 
internetowejhttps://bialystok.stat.gov.pl/wspolpraca-w-regionie/edukacja-

https://bialystok.stat.gov.pl/wspolpraca-w-regionie/edukacja-statystyczna/konkursy/konkurs-dla-uczniow-szkol-rolniczych-pt-spiszmy-sie-jak-na-rolnikow-przystalo/
https://bialystok.stat.gov.pl/wspolpraca-w-regionie/edukacja-statystyczna/konkursy/konkurs-dla-uczniow-szkol-rolniczych-pt-spiszmy-sie-jak-na-rolnikow-przystalo/
https://bialystok.stat.gov.pl/wspolpraca-w-regionie/edukacja-statystyczna/konkursy/konkurs-dla-uczniow-szkol-rolniczych-pt-spiszmy-sie-jak-na-rolnikow-przystalo/


statystyczna/konkursy/konkurs-dla-uczniow-szkol-rolniczych-pt-spiszmy-sie-jak-na-rolnikow-
przystalo/  oraz z zasobami statystyki publicznej znajdującymi się na stronie internetowej Urzędu.  

4. Każdy Uczestnik Konkursu na rozwiązanie testu on–line będzie miał 20 min.  
5. Uczestnik za rozwiązanie testu może uzyskać od 0 do 30 punktów. Za każdą prawidłowo udzieloną 

odpowiedź można uzyskać 1 pkt.  
6. Każdy z uczestników zobowiązany jest do samodzielnego rozwiązywania testu. 
7. Zwycięzcami Konkursu będzie 10 osób, które zdobędą największą liczbę punktów, przy czym 

wymogiem koniecznym będzie uzyskanie przez uczestnika co najmniej 50% możliwych do zdobycia 
punktów.   

8. W przypadku, gdy Uczestnicy otrzymają taką samą liczbę punktów, wygra ta osoba, która rozwiąże 
test w krótszym czasie.  

9. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nieodwołalna, prawnie wiążąca dla wszystkich Uczestników 
Konkursu. 

 
 

§ 5 ZWYCIĘZCY I NAGRODY 
 
1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu i przyznaniu nagród decyduje 3-osobowe Jury Konkursu, zwane 

dalej „Jury”, powołane w tym celu przez Organizatora spośród pracowników Urzędu Statystycznego  
w Białymstoku. 

2. Jury dokonuje procesu wyłonienia zwycięzców Konkursu w sposób określony w § 4 ust. 7 i 8 oraz 
sporządza notatkę z wyboru. 

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 23 listopada 2020 r. na stronie internetowej 
https://bialystok.stat.gov.pl/wspolpraca-w-regionie/edukacja-statystyczna/konkursy/konkurs-dla-
uczniow-szkol-rolniczych-pt-spiszmy-sie-jak-na-rolnikow-przystalo/ oraz w mediach społecznościowych 
Organizatora. 

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu w wiadomości wysłanej na adres e-
mail podany w zgłoszeniu. 

5. Zwycięzcy zostaną poproszeni o przesłanie wiadomością elektroniczną (e-mailem) podpisanego przez 
siebie oświadczenia zwycięzcy Konkursu oraz oświadczenia rodzica/przedstawiciela ustawowego 
małoletniego Uczestnika Konkursu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego 
Regulaminu, zawierającego oświadczenie, iż Zwycięzca jest (bądź nie jest) pełnoletni. 

6. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.  
7. Wyłonionym zwycięzcom zostaną przyznane nagrody rzeczowe promujące Powszechny Spis Rolny 

2020 za: 
I miejsce - dysk przenośny 1TB, pendrive 128, głośnik bluetooth, plecak na laptopa, podkładka pod 
mysz, t-shirt, czapka z daszkiem, 
II miejsce - dysk przenośny 1TB, power bank, głośnik bluetooth, plecak na laptopa, podkładka pod 
mysz, t-shirt, czapka z daszkiem, 
III miejsce - dysk przenośny 1TB, power bank, głośnik bluetooth, plecak na laptopa, podkładka pod 
mysz, t-shirt, czapka z daszkiem, 
IV miejsce - pendrive 128 iXpand, kurtka softshell, ,ładowarka indukcyjna, mysz bezprzewodowa, 
podkładka pod mysz, power bank, t-shirt, czapka z daszkiem., 
V miejsce - pendrive 128 iXpand, kurtka softshell, ładowarka indukcyjna, mysz bezprzewodowa, 
podkładka pod mysz, power bank, t-shirt, czapka z daszkiem, 
VI miejsce - pendrive 128 iXpand, kurtka softshell, ładowarka indukcyjna, mysz bezprzewodowa, 
podkładka pod mysz, t-shirt, czapka z daszkiem, 
VII miejsce - kurtka softshell, plecak na laptopa, podkładka pod mysz, t-shirt i czapka z daszkiem, 
VIII - kurtka softshell, notes elegancki XL, power bank, podkładka pod mysz, t-shirt, czapka z daszkiem, 
IX miejsce - kurtka softshell, notes elegancki XL, power bank, t-shirt, czapka z daszkiem, 
X miejsce - kurtka softshell, notes elegancki A6, power bank, t-shirt, czapka z daszkiem. 

8. Dodatkowo wszyscy zwycięzcy Konkursu otrzymają drobne gadżety spisowe. 
9. Nagrody zostaną wysłane pocztą w ciągu 14 dni od zakończenia Konkursu na adres podany przez 

Uczestnika. 
10. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje żądanie wymiany nagród na nagrody pieniężne, ani na nagrody 

innego rodzaju.  
11. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagród na osoby trzecie. 

 

https://bialystok.stat.gov.pl/wspolpraca-w-regionie/edukacja-statystyczna/konkursy/konkurs-dla-uczniow-szkol-rolniczych-pt-spiszmy-sie-jak-na-rolnikow-przystalo/
https://bialystok.stat.gov.pl/wspolpraca-w-regionie/edukacja-statystyczna/konkursy/konkurs-dla-uczniow-szkol-rolniczych-pt-spiszmy-sie-jak-na-rolnikow-przystalo/


 
§ 6 DANE OSOBOWE 

 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Dyrektor Urzędu Statystycznego  

w Białymstoku, ul. Krakowska 13, 15-875 Białystok, adres email: SekretariatUSBST@stat.gov.pl,  
tel. 85 749 77 15.  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zwanego dalej IOD, z którym można 
skontaktować się: 
1) za pośrednictwem adresu email: IOD_USBST@stat.gov.pl, 
2) pisemnie, kierując korespondencję na adres: Urząd Statystyczny w Białymstoku, ul. Krakowska 13, 

15-875 Białystok. 
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), tj. na 
podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika konkursu, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzica 
lub opiekuna prawnego.  

4. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane jedynie w związku z ich udziałem w Konkursie, tj. w celu 
jego organizacji, przeprowadzenia, a także przekazania nagród.  

5. Dane osobowe Uczestnika, a w przypadku osoby niepełnoletniej dodatkowo rodzica lub opiekuna 
prawnego są przechowywane przez okres trwania Konkursu (tj. jego organizacji  
i wydania nagród zwycięzcom Konkursu) oraz po zakończeniu Konkursu przez okres wynikający z 
przepisów archiwalnych.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie i otrzymania 
nagrody.  

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic 
lub opiekun prawny ma prawo do: 
1) dostępu do swoich danych, 
2) żądania ich sprostowania, 
3) żądania ich usunięcia w przypadku uznania, że nie ma podstaw do tego, aby dane były 

przetwarzane, 
4) żądania ograniczenia ich przetwarzania, 
5) sprzeciwu co do przetwarzania danych, których podanie jest dobrowolne, 
6) przenoszenia danych, 
7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie 

wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uzyskanej zgody, 
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Wyżej wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych Organizatora. 

9. Organizator nie podejmuje wobec Uczestnika zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 
wynikiem profilowania. 
 
 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych 

przyczyn. O wszelkich zmianach Organizator będzie informował na stronie 
https://bialystok.stat.gov.pl/wspolpraca-w-regionie/edukacja-statystyczna/konkursy/konkurs-dla-
uczniow-szkol-rolniczych-pt-spiszmy-sie-jak-na-rolnikow-przystalo/. Zmiany nie będą naruszały praw 
Uczestników powstałych przed zmianą. 

4. Organizator zastrzega 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. 



5. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej liczby 
zgłoszeń lub uzyskania przez wszystkich uczestników 50% i mniej możliwych do zdobycia punktów.   

6. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, podania nieprawdziwych danych, Organizatorowi przysługuje prawo dyskwalifikacji 
danego Uczestnika z udziału w Konkursie. 

7. Kwestie nieuwzględnione w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 
8. Niniejszy Regulamin podlega udostępnieniu na stronie https://bialystok.stat.gov.pl/wspolpraca-w-

regionie/edukacja-statystyczna/konkursy/konkurs-dla-uczniow-szkol-rolniczych-pt-spiszmy-sie-jak-na-
rolnikow-przystalo/ 

9. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

Zgłoszenie w Konkursie „Spiszmy się, jak na rolników przystało!”,  

Imię ucznia 

 

Wpisz imię (pole obowiązkowe) 

Nazwisko ucznia  

 

Wpisz nazwisko (pole obowiązkowe) 

Imię rodzica lub opiekuna prawnego 

 

Wpisz imię (pole obowiązkowe jeżeli uczestnik Konkursu w dniu wypełniania formularza zgłoszeniowego nie 
ukończył 18 r.ż.) 

Nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego 

 

Wpisz nazwisko (pole obowiązkowe jeżeli uczestnik Konkursu w dniu wypełniania formularza zgłoszeniowego 
nie ukończył 18 r.ż.) 

e-mail ucznia/ rodzica lub opiekuna prawnego 

 

Wprowadź e-mail (pole obowiązkowe) 

Nazwa szkoły i klasa 

 

Wprowadź nazwę szkoły i klasy, do której uczęszczasz/ uczęszcza Twoje dziecko (w przypadku osoby , która nie 
ukończyła 18 r.ż.) (pole obowiązkowe) 

 Akceptuję i wyrażam zgodę na postanowienia Regulaminu pt.: „Spiszmy się, jak na rolników przystało!” 
uczeń/rodzic lub opiekun prawny (w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 r.ż.) (pole obowiązkowe)  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka  
(w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 r.ż.) w celach niezbędnych do realizacji Konkursu pt.: „Spiszmy się, 
jak na rolników przystało!”, organizowanego przez Urząd Statystyczny w Białymstoku na zasadach określonych 
w Regulaminie, w tym w celu poinformowania o ewentualnej wygranej oraz wysyłki nagrody. (pole obowiązkowe) 

 Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych/ danych osobowych mojego dziecka (w przypadku 
osoby, która nie ukończyła 18 r.ż.) tj. imię, nazwisko ucznia i nazwa szkoły na stronie internetowej Konkursu i 
portalach społecznościowych Organizatora, w szczególności informujących o jego wynikach. (pole obowiązkowe) 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIA ZWYCIĘZCY KONKURSU 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU 

 a) [oświadczenie składa osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych]  
 
 
…………………………………………...         
imię i nazwisko Zwycięzcy         
 
…………………………………………...  
ulica i nr domu  
 
…………………………………………...  
kod pocztowy i miasto  
 
 
Oświadczam, że mam ukończone 18 lat/jestem osobą pełnoletnią i posiadam pełną zdolność do czynności 
prawnych oraz że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Spiszmy się, jak na rolników przystało!”. 
 
 
…………………………………………       ……………………………  
(podpis czytelny)        (miejscowość, data)  
 
 
b) [oświadczenie składa osoba mająca ukończone 13 lat, posiadająca ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych oraz jej rodzic/przedstawiciel ustawowy]  
 
 
…………………………………………...         
imię i nazwisko Zwycięzcy         
 
…………………………………………...  
ulica i nr domu  
 
…………………………………………...  
kod pocztowy i miasto  
 
 
Oświadczam, że nie ukończyłem 18 lat, lecz mam ukończone 13 lat/ posiadam ograniczoną zdolność do 
czynności prawnych i że uczestniczę w Konkursie „Spiszmy się, jak na rolników przystało!” po zapoznaniu 
się z jego Regulaminem, za zgodą mojego rodzica/przedstawiciela ustawowego (rodzica).  
 
 
…………………………………………       ……………………………  
(podpis czytelny)        (miejscowość, data)  
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------  
Imię i nazwisko rodzica/przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy  
 
 
Oświadczam, w imieniu mojego dziecka/podopiecznego ………………………………………………………………………….., 
że uczestniczyło ono w konkursie „Spiszmy się, jak na rolników przystało!” za moją zgodą.  
 

…………………………………………       ……………………………  
(podpis czytelny)        (miejscowość, data) 


