
 
Regulamin konkursu dla kół gospodyń wiejskich na wykonanie rękodzieła zawierającego 

napis „PSR 2020” 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Statystyczny w Poznaniu (zwany dalej organizatorem). 
2. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego dokumentu (zwanego dalej 

regulaminem). 
3. Konkurs trwa od 16 października 2020 r. do 18 listopada 2020 r., a udział w nim jest bezpłatny. 
4. Konkurs przeznaczony jest dla kół gospodyń wiejskich z terenu województwa 

wielkopolskiego. 
5. Celem konkursu jest promocja Powszechnego Spisu Rolnego 2020. 
6. Konkurs polega na wykonaniu rękodzieła zawierającego napis „PSR 2020” w dowolnej 

technice, np. szydełko, druty, rzeźba, haft, pieczywo, i z wykorzystaniem dowolnych 
materiałów. Trzy zdjęcia pracy, w formacie JPEG, w rozmiarze całkowitym nieprzekraczającym 
10 MB,  należy wysłać na adres Konkurs_POZ@stat.gov.pl. Na każdym zdjęciu powinna być 
widoczna nazwa koła gospodyń wiejskich. Zdjęcia pracy nie mogą zawierać rozpoznawalnego 
wizerunku żadnych osób. 

7. Każde koło gospodyń wiejskich ma prawo do zgłoszenia na konkurs jednej pracy. 
8. Prace oceniać będzie 3 osobowa komisja konkursowa, której skład ustali organizator. 
9. Komisja konkursowa nagrodzi 3 koła gospodyń wiejskich, których prace będą najbardziej 

kreatywne, pomysłowe, oryginalne i estetyczne. Komisja może przyznać również wyróżnienia 
i nagrody dodatkowe. 

10. Nagrodami w konkursie są:  
 dla koła gospodyń wiejskich karnet z herbatą – 1000 szt., 
 dla każdej z członkiń koła zestaw upominków, na który składa się: ręcznik 

szybkoschnący lub koc piknikowy, kubek ceramiczny oraz torba ortalionowa brelok.   
11. Nagrody zostaną przekazane kołom gospodyń wiejskich w terminie i miejscu uzgodnionym 

pomiędzy przedstawicielką koła a organizatorem po podpisaniu przez twórców zdjęć wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu nieodpłatnej zgody na 
publikację zdjęć rękodzieła oraz nazwy koła gospodyń wiejskich na stronie internetowej 
Urzędu Statystycznego w Poznaniu, na jego fanpagu @UrzadStatystycznywPoznaniu oraz 
koncie twitter @Poznan_STAT w celach promocyjnych Powszechnego Spisu Rolnego 2020. 
Urząd Statystyczny w Poznaniu zastrzega sobie również prawo do nieodpłatnego 
prezentowania rękodzieła zgłoszonego na konkurs w celach promocji PSR 2020. 

12. We wszystkich sprawach związanych z konkursem można kontaktować się z organizatorem, 
za pośrednictwem poczty elektronicznej: Konkurs_POZ@stat.gov.pl. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania konkursu 
z ważnych przyczyn.  

14. Zasady przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w konkursie określa 
załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

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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