
REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO Z OKAZJI DNIA NIEPODLEGŁOŚCI I ROCZNICY WYBUCHU 

POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Przedmiotowy Nauczycieli Historii, Historii i społeczeństwa 

oraz wiedzy o społeczeństwie. 

2. Konkurs będzie trwał od 11.11.2020 roku do 11.12.2020 roku. 

3. Każdy z uczestników konkursu (uczeń lub uczennica Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. 

Franciszka Ratajczaka w Kościanie) może nadesłać jedną pracę konkursową.  

4. Prace konkursowe należy wysyłać na adres mailowy: konkurs.niepodleglosci@gmail.com 

5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i 

zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie 

podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do 

tej Ustawy. 

 

§ 2  

ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

1. Przedmiotem konkursu jest wysłanie na podany adres mailowy pracy w formie 

plakatu/kolażu/folderu, w którym znajdą się zdjęcie/zdjęcia uczestnika konkursu wraz z zapalonym 

zniczem na najbliższym jego miejscu zamieszkania miejscu pamięci/pochówku osób walczących w 

Powstaniu Wielkopolskim. Dodatkowo praca konkursowa ma popularyzować Powstanie 

Wielkopolskie poprzez hasła, krótką notkę lub opis. 

2. Nagrodę za I, II i III miejsce otrzymają uczestnicy konkursy wyłonieni przez powołaną komisję 

konkursową. 

3. Nagrodami w Konkursie są: 

a) dla I, II i III miejsca bon podarunkowy do sklepu EMPIK lub Media Expert  

b) każdy uczestnik konkursu otrzyma punkty za zachowanie (+40 pkt) 

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu 

i interpretacji rozstrzyga Organizator. 

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez e-dziennik. 

 

§ 3 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych 



danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru 

tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody). 

2. W Konkursie wezmą udział tylko te prace, które będą zawierały powyższe 

informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę. 

3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego 

Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród. 

 

§ 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności 

zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. 

Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie 


