
Regulamin konkursu „Gminne zawody „piłkarskie”” 

1. Organizatorem Konkursu „Gminne zawody „piłkarskie” (zwanego dalej Konkursem) jest Urząd 
Statystyczny w Zielonej Górze, ul. Spokojna 1, 65-954 Zielona Góra (zwany dalej Organizatorem). 

2. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego dokumentu (zwanego dalej regulaminem). 

3. Konkurs trwa do 15 października 2020 r., a udział w nim jest bezpłatny. 

4. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich gmin województwa lubuskiego. 

5. Cel Konkursu: 

a. Zachęcenie rolników do aktywnego uczestnictwa w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 
poprzez dokonanie samospisu na stronie spisrolny.gov.pl. 

b. Promocja spisów powszechnych ze szczególnym uwzględnieniem spisu rolnego 

c. Zwiększenie świadomości społecznej na temat badań społecznych 

d. Popularyzacja statystyki 

6. Nagrody zostaną wręczone w 3 kategoriach:  

• Gminy o liczbie gospodarstw do 200 

• Gminy o liczbie gospodarstw od 201 do 300 

• Gminy o liczbie gospodarstw powyżej 300 

7. Nagrody, zestawy piłek, otrzymają 3 gminy, w każdej kategorii: 

a. Miejsce I  - 18 piłek (6 do piłki nożnej, 6 do koszykówki, 6 do siatkówki) 

b. Miejsce II  - 15 piłek (5 do piłki nożnej, 5 do koszykówki, 5 do siatkówki) 

c. Miejsce III  - 12 piłek (4 do piłki nożnej, 4 do koszykówki, 4 do siatkówki) 

8. Nagrody otrzymają gminy, w których na dzień 15 października br. zostanie osiągnięty najwyższy 
wskaźnik realizacji samospisu (tj. w których procentowy udział liczby gospodarstw spisanych 
metodą samospisu w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych w gminie będzie najwyższy).  

9. Nagrody przeznaczone są dla szkół zlokalizowanych na terenie zwycięskich gmin. O ich 
rozdysponowaniu zdecyduje Urząd Gminy. 

10. O wyłonieniu zwycięzców zdecyduje Organizator na podstawie raportu spisowego. 

11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 17 października br. podczas Lubuskiego Biegu Rolnika 
PSR 2020 w Trzebiechowie. Wyniki zostaną również opublikowane na stronie internetowej i 
mediach społecznościowych Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. 

12. Nagrody zostaną przekazane urzędom gmin w terminie uzgodnionym pomiędzy przedstawicielem 
urzędu gminy a Organizatorem. 

13. We wszystkich sprawach związanych z Konkursem można kontaktować się z Organizatorem, pod 
numerem telefonu 068 322 31 19. 

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. 


