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REGULAMIN KONKURSU 

STATYSTYCZNY QUIZ WIEDZY O DOLNYM ŚLĄSKU 

 
§ 1. Organizator konkursu 

 
1. Organizatorem konkursu Statystyczny Quiz Wiedzy o Dolnym Śląsku (zwanego dalej “Konkursem”) jest 

Urząd Statystyczny we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Oławskiej 31, 50-950 Wrocław (zwany dalej „Orga-
nizatorem”).  

2. W zakresie wszelkich czynności związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu organizator jest re-
prezentowany przez Koordynatorów Konkursu. Koordynatorzy Konkursu mogą upoważnić inne osoby 
do wykonywania swoich zadań we wskazanym zakresie. 

3. Dane kontaktowe Koordynatorów Konkursu:  
Agata Girul, tel. 71 37 16 352, e-mail: a.girul@stat.gov.pl 
Alicja Pietrusiewicz, tel. 71 37 16 363, e-mail: a.pietrusiewicz@stat.gov.pl  
 

§ 2. Postanowienia ogólne i cel Konkursu 
 

1. Konkurs został zorganizowany z okazji 60-lecia Urzędu Statystycznego we Wrocławiu i prowadzony jest 
pod hasłem " STATYSTYCZNY QUIZ WIEDZY O DOLNYM ŚLĄSKU ". 

2. Konkurs to wydarzenie regionalne, którego celem jest: 
 upowszechnianie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy o województwie dolno-

śląskim, 
 zachęcenie młodzieży do zapoznania się z zasobami informacyjnymi statystyki publicznej,  

w tym wynikami spisów powszechnych i wykorzystania ich do pogłębiania wiedzy na temat 
Dolnego Śląska. 

3. Konkurs jest testem wiedzy statystycznej na temat województwa dolnośląskiego. 
4. Konkurs odbywa się zgodnie z regulaminem, opublikowanym na stronie internetowej Konkursu:  

wroclaw.stat.gov.pl. 
5. Konkurs zostanie przeprowadzony online, za pośrednictwem strony internetowej Konkursu. 
6. Konkurs odbędzie się w dniach od 15 grudnia 2022 r. do 15 lutego 2023 r. W tym okresie test wiedzy 

statystycznej będzie dostępny na stronie Konkursu. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmian regulaminu, o których mowa w ust. 4. 
8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której 

wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (j.t. Dz.U z 2019 poz. 847) . 
 

§ 3. Zasady konkursu 
 
1. W ramach Konkursu Uczestnik ma rozwiązać test wiedzy statystycznej na temat województwa dolno-

śląskiego. 
2. Test wiedzy składa się z pytań pogrupowanych w 18 dziedzin statystycznych wybieranych przez Uczest-

nika w dowolnej kolejności. 
3. Z każdej wybranej dziedziny statystycznej Uczestnik odpowiada na jedno pytanie w formie zamkniętej 

(test wyboru).  
4. Test wiedzy można wypełnić tylko jeden raz. 
5. Limit czasu na wypełnienie testu wiedzy to 5 minut, po tym czasie zostaną zapisane wyniki prawidło-

wych odpowiedzi, resztę odpowiedzi system zaznaczy jako odpowiedzi błędne. 
6. O wyniku decyduje największa liczba prawidłowych odpowiedzi oraz, w przypadku jednakowej liczby 

zdobytych punktów, czas rozwiązania całego testu. 
7. O wynikach konkursu nagrodzeni uczniowie zostaną powiadomieni drogą mailową. Organizator zwróci 

się do Laureatów Konkursu z prośbą o następujące dane do wysyłki nagrody: imię, nazwisko oraz adres 
do wysłania nagrody. 

8. Informacja o Laureatach Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Konkursu w termi-
nie do 28 lutego 2023 r. 

9. Materiał konkursowy nie będzie wykorzystywany przez Organizatora w zakresie konieczności posiada-
nia majątkowych praw autorskich poza Konkursem.   
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§ 4. Uczestnicy 
 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa dolnośląskiego. 
2. Uczestnik musi posiadać status ucznia szkoły ponadpodstawowej w dniu rejestracji i rozpoczęcia Kon-

kursu.  
3. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać postanowień Regulaminu wraz z jego załącznikami. 
4. Wszystkim Uczestnikom przysługują jednakowe pakiety informacyjne i promocyjne dostarczone przez 

Organizatora i dostępne na stronie Konkursu. 
 

§ 5. Zgłoszenia 
 
1. Zgłoszeń do Konkursu należy dokonywać na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Kon-

kursu przed rozpoczęciem rozwiązywania testu wiedzy. 
2. Zgłoszenia udziału Uczestnika w Konkursie dokonuje uczeń lub w przypadku osoby niepełnoletniej ro-

dzic lub opiekun prawny. 
3. Warunkiem skuteczności zgłoszenia jest dołączenie oświadczenia podpisanego przez Uczestnika lub  

w przypadku osoby niepełnoletniej rodzica lub opiekuna prawnego na formularzu stanowiącym Załącz-
nik 1, który zawiera akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
Warunki przetwarzania danych osobowych określa Załącznik 2. 

4. Podpisane oświadczenie (Załącznik 1) należy przekazać Koordynatorom Konkursu pocztą elektroniczną 
(skan).  

5. Organizatorzy odmawiają przyjęcia zgłoszenia, jeżeli nie odpowiada ono przepisom Regulaminu lub jest 
z innych przyczyn niedopuszczalne, w szczególności niekompletne. Organizatorzy zawiadamiają zgłasza-
jącego o przyczynie odmowy przyjęcia zgłoszenia.  

6. Dane kontaktowe podane w zgłoszeniu służą do przekazywania wszystkich informacji związanych  
z uczestnictwem w Konkursie. 

7. Uczestnicy zobowiązują się do bieżącego zapoznawania się z komunikatami publikowanymi na stronie 
internetowej Konkursu. 

§ 6. Komisja konkursowa 
 
1. Organizator powołuje Komisję konkursową, która będzie czuwała nad prawidłowym przebiegiem i roz-

strzygnięciem Konkursu.  
2. Komisja Konkursowa zatwierdza Laureatów Konkursu. Jej werdykt jest werdyktem ostatecznym i niepod-

ważalnym. 
3. Komisja Konkursowa potwierdza zgodność przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem. 
4. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Komisji Konkursowej. 
5. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i pracy Komisji konkursowej czuwają władze statutowe Or-

ganizatora. 

§ 7. Nagrody 
 
1. Nagrodą w konkursie dla 3 najlepszych uczniów (najwięcej prawidłowych odpowiedzi oraz - w przy-

padku jednakowej liczby zdobytych punktów - najkrótszy czas rozwiązania całego testu) będą: słu-
chawki bezprzewodowe, mysz bezprzewodowa, plecak na laptopa, powerbank. 

2. Uczestnikom nie przysługuje żądanie wymiany nagród na nagrody pieniężne ani na nagrody innego 
rodzaju. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. 

3. Łączna wartość nagród w Konkursie nie przekracza kwoty 2000 zł dla jednej osoby. 
4. Organizator nie jest zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek należności publicznoprawnych, w szcze-

gólności podatków, związanych z przekazaniem nagród rzeczowych. 

§ 8. Fundatorzy nagród 
 
1. Fundatorami nagród dla Laureatów Konkursu jest Urząd Statystyczny we Wrocławiu. 

§ 9. Postanowienia końcowe 
 

1. Za elementy organizacyjne Konkursu odpowiada jego Organizator. 
2. Organizatorzy rozstrzygają kwestie nieujęte w Regulaminie oraz dokonują wiążącej interpretacji prze-

pisów Regulaminu. 
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia zdarzeń nie-

przewidzianych. 


