Aneks nr 2 do Regulaminu Konkursu Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

W Regulaminie Konkursu Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań 2021, zwanym dalej „Regulaminem konkursu”, na podstawie § 11 ust. 2 Regulaminu
konkursu wprowadza się następujące zmiany:
§1
Dotychczasowe postanowienia § 9 Regulaminu konkursu otrzymują następujące brzmienie:
1. Wyłonionym zwycięzcom Konkursu, tj. jednej gminie w każdym województwie, a łącznie 16 gminom
w Polsce o najwyższym wskaźniku samospisu internetowego, zostaną przyznane nagrody główne
w postaci sprzętu elektronicznego.
2. Nagrody w Konkursie zostaną zakupione przez Organizatora Konkursu. Nagrody główne dla
zwycięzców Konkursu stanowi urządzenie wielofunkcyjne dla gminy o najwyższym wskaźniku
samospisu internetowego w danym województwie.
3. 16 Komitetów konkursowych przyznaje także po jednej nagrodzie specjalnej Prezesa GUS,
w każdym województwie dla gminy najbardziej zaangażowanej we współpracę z urzędem
statystycznym, wykazującej największą aktywność wśród społeczności lokalnej. Brane są pod
uwagę wszystkie działania obejmujące okres od początku do końca trwania NSP 2021 tj. od
1.04.2021 r. do 30.09.2021 r. do godziny 23:59.
4. Nagrodę specjalną stanowi sprzęt elektroniczny w postaci 1 urządzenia wielofunkcyjnego.
5. Organizator konkursu może przyznać nagrody dodatkowe w postaci sprzętu elektronicznego, za
zajęcie I, II, III, IV, V miejsca.
6. Nagrody dodatkowe nie będą przyznane jeśli Organizatorowi nie zostanie dostarczony sprzęt
elektroniczny stanowiący nagrody dodatkowe, w szczególności w związku ze stanem epidemii.
7. Nie przewiduje się przyznania nagród ex aequo w Konkursie. W przypadku gdy w jednym
województwie zostaną wyłonione co najmniej dwie gminy o tym samym wskaźniku samospisu
internetowego (o tej samej średniej randze) o wyborze nagrodzonej gminy decyduje największa
bezwzględna liczba osób fizycznych spisanych metodą CAWI tj. poprzez samospis internetowy. Jeśli
i ta liczba będzie taka sama, to o wyborze nagrodzonej gminy decyduje najwyższy odsetek osób
fizycznych spisanych metodą CAWI podany do trzech miejsc po przecinku.
8. Przeniesienie roszczeń gwarancyjnych następuje wraz z podpisaniem przez wójta, burmistrza,
prezydenta miasta lub upoważnioną osobę protokołu przekazania nagrody rzeczowej, który będzie
podstawą do składania przez nagrodzoną gminę roszczeń gwarancyjnych wobec producenta wraz
z wystawionym przez sprzedawcę (producenta) dokumentem gwarancyjnym (kartą gwarancyjną).
9. Organizator nie udziela żadnego rodzaju rękojmi bądź gwarancji w stosunku do przekazanej
nagrody rzeczowej.
10. Organizator nie jest zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek należności publicznoprawnych,
w szczególności podatków, związanych z otrzymaniem nagrody rzeczowej.
11. Rodzaj oraz liczba nagród mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora lub na mocy
jednogłośnej decyzji Jury, o czym Uczestników niezwłocznie poinformuje Komitet konkursowy
odpowiednio w każdym województwie.
§2
Pozostałe postanowienia Regulaminu konkursu pozostają bez zmian.

§3
Zmiany Regulaminu konkursu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
§4
Tekst jednolity Regulaminu konkursu stanowi załącznik do aneksu.

Załącznik:
Tekst jednolity Regulaminu

dr Dominik Antoni Rozkrut
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
/podpisano podpisem elektronicznym/

Dokument zawiera podpis elektroniczny złożony przez dr Dominika Rozkruta w dniu 2021-09-24

