
REGULAMIN SZKOLNEGO  KONKURSU  

„KOSZULKA ELEKTRONIKA” 

 

 

1. Szkolny Konkurs „Koszulka i/lub maseczka Elektronika” adresowany 

jest do wszystkich uczniów ZSEiI w Sosnowcu.  

2. Organizatorem Konkursu jest Zespół ds. Promocji Szkoły i Szkolne 

Koło Filmowe. 

3. Jego celem jest rozwijanie kreatywności młodzieży oraz stworzenie 

własnego projektu. 

4. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora. 

5. Konkurs polega na wykonaniu dowolną techniką fotografii lub filmu 

promującego naszą szkolną koszulkę lub maseczkę Elektronika. 

6. Ocenie będą podlegać m.in. aspekt merytoryczny, prezentacja, 

pomysłowość, układ. 

7. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne SARS - COV2, a tym 

samym względy bezpieczeństwa, konkurs odbywa się drogą 

elektroniczną.  

8. Prace należy przesyłać do dnia 21.12.2021 na adres 

sekretariat@zse.edu.pl W treści należy podać Imię i Nazwisko 

autora/ów, zwrotny adres email lub telefon kontaktowy. 

9. O wynikach konkursu rozstrzyga powołana przez Dyrektora szkoły 

Komisja Konkursowa. 

10. Najlepsze projekty zostaną zaprezentowane na szkolnej stronie 

Facebook’a. 

11. Konkurs przewiduje nagrody dla zwycięskich prac. 

12. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

13. Liczba uczniów przystępujących do Konkursu jest nieograniczona.  

14. Dla uczestników, którzy z różnych przyczyn nie przystąpią do 

Konkursu w wyznaczonym terminie, nie przewiduje się dodatkowego.  



15. Prace można wykonywać zespołowo lub indywidualnie.  

16. Prace, co do których nie można ustalić autorstwa, nie będą oceniane.  

17. Uczestnik, który naruszy Regulamin Konkursu zostanie 

zdyskwalifikowany.  

18. O wynikach konkursu i miejscu wręczenia nagród laureaci konkursu 

zostaną powiadomieni indywidualnie przez Organizatora.  

19. Nadesłane prace stają się własnością szkoły. 

20. Zgłoszenie do konkursu wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

 

 

UWAGA!  

Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w 

związku z małą ilością prac (ich minimalną liczbę ustali Komisja 

Konkursowa), o czym Uczestnicy zostaną poinformowani. 

 

RODO 

1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie 

przez Organizatora jego danych osobowych dla potrzeb związanych z 

zobowiązaniami wynikającymi z Konkursu wobec jego Uczestników. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania lub 

przedstawienia, wizerunku Zwycięzcy nagrody za pomocą środków 

informatycznych albo masowego przekazu (strona www, fb itp.) 

 


