REGULAMIN KONKURSU „WYSYŁAMY – WYGRYWAMY!”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „Wysyłamy – Wygrywamy!” i przyrzekającym nagrody w Konkursie
jest Rada Rodziców Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku im. prof. J.
Groszkowskiego.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ZSE-E w Radomsku, ich rodziców, nauczycieli oraz
pracowników szkoły.
3. Regulamin ustala warunki uczestnictwa i zasady Konkursu oraz określa prawa i obowiązki
uczestników Konkursu, a także prawa i obowiązki Organizatora.
§2
PRZEDMIOT I CEL KONKURSU
1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem
najciekawszych i najoryginalniejszych, wedle subiektywnego odczucia Organizatora,
pocztówek z wakacji.
§3
CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs trwa od dnia 20 czerwca 2019 r. do dnia 20 września 2019 r.
§4
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które spełniają warunki określone
w niniejszym Regulaminie, w szczególności:
a) są uczniami ZSE-E w Radomsku w momencie zgłoszenia do Konkursu
b) są rodzicami uczniów ZSE-E w Radomsku
c) są pracownikami ZSE-E w Radomsku
Aby zgłosić swój udział w konkursie należy wysłać pocztówkę z wakacji z dopiskiem
„Wysyłamy – wygrywamy” na adres ZSE-E w Radomsku, ul. Narutowicza 12, 97-500
Radomsko z danymi autora kartki : imię i nazwisko, klasa.
Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 1 pocztówkę.
Przesłane pocztówki powinny być kulturalne, czyli nie powinny zawierać wulgaryzmów oraz
nie powinny wzbudzać kontrowersyjnych treści.
Nadesłanie pocztówek do konkursu jest równoznaczne ze zgodą autora do publikacji , która
będzie widoczna na stronie internetowej ZSE-E w Radomsku (http://zse-e.edu.pl/) oraz
fanpage ( https://www.facebook.com/zseeradomsko/ ).
Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
Każda osoba biorąca udział w konkursie oświadcza, iż zapoznała się z regulaminem konkursu
oraz go akceptuje.

§5
NAGRODY
1. Nagrody nie podlegają wymianie, zamianie, w tym w szczególności nie podlegają wymianie
na kwoty pieniężne.
2. W Konkursie przewidziane są 3 miejsca:
a) 1. miejsce
b) 2. miejsce
c) 3. miejsce
3. Każda osoba, która zajęła jedno z w/w miejsc otrzyma nagrodę niespodziankę.
§6
OGŁOSZNIE WYNIKÓW
1. Opublikowanie listy nagrodzonych w Konkursie osób odbędzie się w ciągu 14 dni
kalendarzowych od dnia zakończenia Konkursu, na co Uczestnicy wyrażają zgodę poprzez
zaakceptowanie regulaminu.

