
REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-MULTIMEDIALNEGO  
TYTYŁ KONKURSU: „Na zdrowie”. 
  
1. Postanowienia ogólne konkursu 
 
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady, na jakich odbywa się Konkurs otwarty „Na 
zdrowie” (zwany dalej Konkursem).  
2. Regulamin dostępny jest na stronie www.zspreda.pl.  
 
2. Organizator konkursu  
 
1. Organizatorem Konkursu są: A. Siepetowska, I. Hoppe-Darznik, G. Wołosewicz- nauczyciele ZSP Reda.  
2. Wszelkie działania związane z przeprowadzeniem Konkursu i wydaniem nagród wykonuje Organizator. 
 
3. Czas trwania i miejsce przeprowadzenia konkursu  
 
1. Konkurs organizowany jest w terminie dniach 01.04 do 30.04.2014 roku.  

2. Konkurs odbywa się w  Zespole Szkół Ponadgminazjalnych w Redzie. 
 
 
4. Warunki uczestnictwa w Konkursie  
 
1. Konkurs skierowany jest do uczniów ZSP w Redzie, spełniających warunki Regulaminu (uczestnicy Konkursu).  

2. Warunkiem zgłoszenia do Konkursu jest wypełnienie łącznie następujących wymagań:  

 Uczestnik konkursu jest uczniem ZSP w Redzie  

 Przygotowanie prezentacji multimedialnej lub fraszki/wiersza  dotyczących tematu konkursowego z 
zakresu zdrowego stylu życia 

 
3. Prace na zadanie konkursowe należy wysłać do dnia 25.04.2014 roku pod adres mailowy: gabriel37@wp.pl , 
agasiepe@interia.pl 

wpisując w treść maila tytuł konkursu 

 zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym 
Regulaminie.  

 dowolny uczestnik Konkursu może przysłać tylko jedno zadanie konkursowe z danego tematu  

4. Dozwolone są zgłoszenia wyłącznie indywidualne.  
 
5. Wyłonienie zwycięzców  
 
1. Zgłoszenia do Konkursu wysłane po terminie określonym w pkt 3 lub nie spełniające warunków określonych 
w pkt. 4 ust. 2 nie będą brane pod uwagę.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn niezależnych 
od Organizatora.  
3. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dokona wyboru najciekawszych prac.  

4. Z prac Komisji zostanie sporządzony protokół.  

5. Komisja dokona swobodnego wyboru najciekawszych prac.  

6. Kryterium wyboru Komisji stanowić będą następujące elementy: oryginalność i interesujące przedstawienie 
tematu. 

 
6. Nagrody  
1. Za udział w konkursie uczestnicy otrzymają dyplomy, a laureat nagrodę rzeczową. 
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7. Postanowienia końcowe  
1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe 
przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności 
w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.  

 

9. Prawa autorskie  
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem przesłanej w ramach Konkursu pracy oraz zapewnia, że 
wysłane zadanie konkursowe nie narusza praw osób trzecich. 
2. Uczestnik w momencie przesłania pracy do Konkursu nieodpłatnie przenosi na rzecz Organizatora autorskie 
prawa do pracy zgłoszonej do Konkursu (zwanej dalej też „Utworem”). Przeniesienie praw, o którym mowa 
powyżej jest nieograniczone czasowo.  
10. Prawo do wizerunku  
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wraz z przekazaniem pracy konkursowej (Zdjęcia) wyraża zgodę na 
nieodpłatne wykorzystanie wizerunku utrwalonego na przekazanych pracach przez Organizatora. 

 


