Regulamin konkursu fotograficznego
„Moje gospodarstwo w obiektywie”
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Organizatorem Konkursu „Moje gospodarstwo w obiektywie” (zwanego dalej Konkursem) jest
Urząd Statystyczny w Poznaniu (zwany dalej organizatorem).
Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego dokumentu (zwanego dalej
regulaminem).
Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/UrzadStatystycznywPoznaniu/
(zwanej dalej fanpage).
Konkurs trwa od 1 września 2020 r., do 15 października 2020 r.
Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich użytkowników gospodarstw rolnych z terenu
województwa wielkopolskiego.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Statystycznego w Poznaniu, ich
współmałżonkowie, rodzice oraz dzieci.
Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Celem Konkursu jest promocja
Powszechnego Spisu Rolnego 2020.
Warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie w terminie do 1 października br. samospisu
w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 poprzez stronę internetową https://spisrolny.gov.pl/
(udział w samospisie zostanie zweryfikowany przez organizatora).
Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia przedstawiającego własne gospodarstwo rolne i
wysłaniu pliku ze zdjęciem w formacie JPEG w rozmiarze nieprzekraczającym 5 MB do dnia 1
października br. (do godz. 24.00) na adres Konkurs_POZ@stat.gov.pl.
Komisja konkursowa nagrodzi pierwszych 99 uczestników konkursu, a wśród nich wyłoni 3
autorów najlepszych zdjęć (zwanych dalej laureatami),
Zdjęcia oceniać będzie 3 osobowa komisja konkursowa, której skład ustali organizator.
Komisja konkursowa wyłoni laureatów biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a) związek zdjęcia z tematyką konkursu (0 – 10 pkt),
b) kreatywność, pomysłowość i oryginalność zdjęcia (0 – 5 pkt),
c) jakość techniczną zdjęcia (0 – 5 pkt).
Nagrodami w konkursie będą dla:
 99 pierwszych uczestników, zestawy upominków składające się z torby płóciennej, a
w niej: kubka ceramicznego, ręcznika szybkoschnącego, koca i notatnika-organizera
składanego,
 laureatów Konkursu oprócz ww. zestawu upominków, parasole automatyczne oraz
pendrive o pojemności 32 GB.
Nagrody zostaną przesłane uczestnikom oraz laureatom Konkursu pocztą na koszt
organizatora.
Lista laureatów wraz z grafiką złożoną z nadesłanych zdjęć w formie plakatu promującego
Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie ogłoszona na stronie internetowej oraz fanpage'u
Urzędu Statystycznego w Poznaniu.
Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody będzie przekazanie organizatorowi wraz ze
zdjęciem podpisanego oświadczenia uczestnika konkursu zawierającego zgodę na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika zawierającą jego imię, nazwisko, numer PESEL,
adres zamieszkania i adres oraz numer gospodarstwa rolnego, którego użytkownikiem jest
uczestnik. Wyrażenie zgody jest równoznaczne z zapoznaniem się z INFORMACJĄ O
PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, będącą załącznikiem do
Regulaminu
(https://poznan.stat.gov.pl/files/gfx/poznan/pl/defaultstronaopisowa/1481/1/1/dzialalno
sc_edukacyjna_-_informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf).
Oświadczenie
należy przesłać na adres e-mail Konkurs_POZ@stat.gov.pl w terminie 7 dni od daty wezwania
do tego.,
Wzór oświadczenia uczestnika konkursu dostępny jest pod adresem
https://poznan.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/moje-gospodarstwo-w-obiektywie/
We wszystkich sprawach związanych z Konkursem można kontaktować się z organizatorem,
za pośrednictwem poczty elektronicznej: Konkurs_POZ@stat.gov.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Konkursu z
ważnych przyczyn.
We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym
regulaminem, jak i w zakresie interpretacji jego zapisów, głos rozstrzygający należy do
organizatora.
Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu Konkursu. Organizator Konkursu korzysta z serwisu
Facebook do administrowania konkursem na własną odpowiedzialność.

