REGULAMIN
Powszechny Spis Rolny odbywa się co 10 lat.
Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie
rolnictwo i pokazać zmiany jakie zaszły od poprzedniego spisu. Podczas tegorocznego spisu
obowiązkową formą zbierania danych jest samospis internetowy – przeprowadzany za
pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej spisrolny.gov.pl.
I.

ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu dla Gmin (zwanego dalej “Konkursem”) jest Urząd Statystyczny w
Łodzi z siedzibą przy ul. Suwalskiej 29, 93-176 Łódź (zwany dalej „Organizatorem”). Nadzór
merytoryczny i organizacyjny nad organizacją i przebiegiem Konkursu sprawuje Łódzki Ośrodek
Badań Regionalnych.
II.

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest:
 promocja Powszechnego Spisu Rolnego 2020,
 aktywne działania Gminnych Biur Spisowych na rzecz realizacji PSR w formie
samospisu internetowego.
III.

UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami konkursu są Gminne Biura Spisowe na terenie województwa łódzkiego.
IV.
1.

NAGRODY

Komisja konkursowa wyłoni trzech zwycięzców konkursu. Zwycięzcy otrzymają zastaw
nagród:





Dysk zewnętrzny 1Tb
Ekskluzywny zestaw piśmienniczy
Zestaw filiżanek VIP
Zestaw gadżetów dla członków Gminnego Biura spisowego (torby na
dokumenty/laptopa powerbanki, pendrivey, parasole, koce pinkinowe, itp.)

2. Sponsorem nagród jest Organizator.
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V.

KRYTERIA KONKURSOWE

1.

Komisja konkursowe wyłoni Zwycięzców na postawie odsetka spisanych metodą
samospisu gospodarstw.
2. Odsetek zostanie określony dla wszystkich gmin województwa łódzkiego z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
3. W przypadku jednakowych odsetków spisanych gospodarstw w gminach i niemożliwości
wyłonienia 3 wiodących kolejnych miejsc w konkursie, o kolejności na podium gmin o
takim samym współczynniku zadecyduje wynik, jaki osiągną w kolejnym raporcie.
VI.

TERMINARZ KONKURSU

1. Konkurs trwa do dnia od dnia jego ogłoszenia do półmetka spisu rolnego - 15 października
2020.
2. Pod uwagę zostaną wzięte Odsetki samospisu w gminach z pierwszego raportu,
wygenerowanego przez jednostki statystyki publicznej, w dniu 16 października 2020.
VII.
1.

KOMISJA KONKURSOWA
O wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez
Organizatora (zwana dalej Komisją).

2. W skład komisji wchodzą członkowie Wojewódzkiego Biura Spisowego.
3. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
VIII.
1.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Wyniki konkursu zostaną opublikowane w mediach społecznościowych organizatora.

2. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową.
3. Nagrody zostaną przesłane przesyłką pocztową na adres Gminnych Biur Spisowych
wskazanych przez Komisję Konkursową.
IX.

UWAGI KOŃCOWE

1.
2.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród.
Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu z
ważnych przyczyn. O wszelkich zmianach Organizator będzie informował na stronie
https://lodz.stat.gov.pl. Zmiany nie będą naruszały praw Uczestników powstałych
przed zmianą.

4.

Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony gminom za pomocą poczty elektronicznej,
pod adresy wskazane do kontaktu z Gminnymi Biurami Spisowymi.
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