Regulamin
konkursu „Najlepiej spisana RJP”
Temat i cel Konkursu
§1
1. Gminne Biuro Spisowe (zwane dalej „Organizatorem”) ogłasza konkurs „Najlepiej spisana RJP”
(zwany dalej „Konkursem”), odnoszący się do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i
Mieszkań 2021 (NSP 2021)
2. Konkurs ma charakter informacyjny i edukacyjny. Jego celem jest zwiększanie świadomości
mieszkańców w kwestii obowiązku wynikającego z NSP 2021, a także zachęcenie mieszkańców
do dokonania obowiązku spisowego przez Internet, telefonicznie bądź bezpośrednio u
rachmistrza.

Warunki udziału w Konkursie
§2
1. Zgłoszeń w Konkursie mogą dokonywać Rady Jednostek Pomocniczych (Przewodniczący,
Wiceprzewodniczący, Sekretarz bądź Radny - w imieniu całej RJP)
2. Konkurs przyjmuje formułę otwartą. Jego celem jest zaproponowanie i zrealizowanie akcji
informacyjnej i edukacyjnej w dzielnicy - dotarcie do mieszkańców Rady Jednostki Pomocniczej przy
użyciu social media, jak i metod tradycyjnych.
3. Komisja opiniująca oceniać będzie pomysł i sposób jego realizacji. Kryteriami oceny będzie:
kreatywność, zaangażowanie mieszkańców, skuteczność w zachęcaniu mieszkańców do dokonania
spisu, akcje promujące świadomość wynikającą z obowiązków i konsekwencji NSP 2021.
4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
5. Zgłoszenia opisujące pomysł i sposób jego realizacji należy przesłać na adres:
Spis2021@katowice.eu.
6. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, podaje swoje dane kontaktowe: imię i nazwisko, numer
Rady Jednostki Pomocniczej, którą reprezentuje, e-mail i numer telefonu.
7. Termin zgłoszenia do Konkursu upływa z dniem 31.07.2021 r.
8. Jedna RJP może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę pomysłów.
9. Konkurs trwa od dnia 6.07.2021 r. do dnia 31.07.2021 r.

Nagrody
§3
1. Nagrodą w Konkursie jest 100 sadzonek roślin do przekazania mieszkańcom zwycięskiej RJP
2. Nagrodzone będzie tylko jedno miejsce, nie przewiduje się nagrody za zajęcie drugiego i
kolejnego miejsca.

Komisja opiniująca
§4
1. Skład komisji opiniującej tworzą członkowie Gminnego Biura Spisowego w Katowicach
2. Prace komisji związane będą z zakwalifikowaniem propozycji do udziału w Konkursie, ich oceną
oraz przyznaniem nagrody.
3. Komisja podczas oceny będzie uwzględniała kryteria informacyjne zgłoszonych pomysłów.

Informacja uzupełniająca
§6
1. Informacja o zwycięzcy zostanie zamieszczona na stronie: www.katowice.eu do 15 sierpnia 2021
r.
2. Regulamin Konkursu jest dostępny w Gminnym Biurze Spisowym w Katowicach
(Spis2021@katowice.eu).
3. Informacji wyjaśniających w zakresie Konkursu udziela Joanna Górska z Gminnego Biura
Spisowego w Katowicach (joanna.gorska@katowice.eu).

