REGULAMIN KONKURSU
organizowanego przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół w Zawoni
pod nazwą
„Na komitet wpłata – się opłaca”
§1
POSTANOWIENIA OGÓŁNE
1. Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Zawoni, zwana
dalej Organizatorem.
2. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich zorganizowany został konkurs pod
nazwą „Na komitet wpłata – się opłaca” , zwany w dalszej części Konkursem.
3. Celem Konkursu jest promowanie wpłat na Radę Rodziców ( komitet rodzicielski ),
zwane dalej Składką oraz wyróżnienie tych klas, które zbiorą największą sumaryczną
Składkę.
4. Konkurs jest organizowany na terenie Zespołu Szkół w Zawoni ul. Szkolna 26, 55-106
Zawonia zwanego dalej Szkołą.
§2
UCZESTNICTWO W KOMKURSIE
1. Uczestnikami Konkursu są wszystkie klasy Szkoły, które dokonają wpłat w ramach
Składki. W terminie do 31/01/2016
§3
WARUNKI KONKURSU
1. Do Konkursu nie wymaga się zgłoszenia uczestnictwa. Każda klasa dokonująca wpłaty
Składki staje się automatycznie uczestnikiem Konkursu.
2. Terminem rozpoczęcia konkursu jest 11/11/2015, po przekazaniu informacji o jego
wprowadzeniu na zebraniach klasowych rodziców.
3. Termin zakończenia wyznacza się na dzień 31/01/2016.
4. Zwycięzcą Konkursu staje się klasa, która zbierze i wpłaci na konto Organizatora nr
16 9591 0004 2001 0000 2121 0001 w tytule wpisując klasę największą Składkę.
5. Miejsca II i III zajmują odpowiednio klasy, które zbiorą i wpłacą na konto Organizatora
nr 16 9591 0004 2001 0000 2121 0001 w tytule wpisując klasę - odpowiednio drugą
i trzecia co do wielkości Składkę.
6. Obowiązkiem wpłacającego jest w tytule wpłaty wpisać klasę która wpłaca środki na
konto.
7. W przypadku wpłaty takich samych Składek w ramach nagradzanych miejsc
w Konkursie, wartość nagrody zostanie podzielona równo wśród klas, które zajęły
miejsca ex aequo.
8. Organizator ustalił sugerowaną wysokość wpłaty na 30 zł na rodzinę , bez względu na
ilość dzieci uczęszczających do Szkoły. Wpłata dokonana przez rodzinę wielodzietną
na Składkę w jednej klasie, będzie wliczona do sumarycznej wartości Składki
w klasach rodzeństwa.
9. Obowiązkiem osoby wpłacającej jest powiadomienie o ilości dzieci uczęszczających
do Szkoły, wraz z podaniem imienia nazwiska oraz Klas do których uczęszczają
pozostałe dzieci. Powiadomienie powinno zostać złożone na piśmie do członków
Rady maksymalnie do dnia 31/01/2016.

10. Sugerowana wartość wpłaty ( 30 zł ) nie jest wartością obligatoryjną. Rodzice mogą
dokonywać wpłat o wartościach wyższych oraz niższych.
11. Liczebność klasy nie jest czynnikiem, który będzie brany pod uwagę w Konkursie.
12. Wyniki Konkursu zostaną podane do dnia 15/02/2015na oficjalnej stronie Szkoły
www.zawonia.edu.pl w zakładce Rada Rodziców
13. Nagroda
musi zostać wykorzystana przez zwycięzców najpóźniej do dnia
30/06/2016 r.

§4
OCENA I NAGRODA
1. Jedynym kryterium jest sumaryczna wartość klasowej Składki.
2. Wyniki Konkursu zostaną określone przez Organizatora na podstawie wpłat
dokonanych zgodnie z § 3 niniejszego Regulaminu.
3. Nagrodami w Konkursie jest dofinansowanie przez Organizatora wycieczki klasowej
w wysokości:
a) za I miejsce 100% wartości wpłaconej Składki
b) za II miejsce 60% wartości wpłaconej Składki
c) za III miejsce 30% wartości wpłaconej Składki
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia z tytułu organizowanego Konkursu, które mogą być
wnoszone przez uczestników, powinny być składane na piśmie do Organizatora.
2. Organizator na wszystkie uwagi wniesione zgodnie z pkt. 1 odpowie pisemnie
w terminie do 14 dni.

