
Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku –DLA DOBRA

ul. Małachowskiego 145, 44-251 Rybnik

tel. 32 4577098  www.dladobra.pl,      email: dladobra@op.pl

Regulamin Konkursu "ZJAWISKA FIZYCZNE WOKÓŁ NAS"

I ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku –DLA DOBRA

ul. Małachowskiego 145, 44-251 Rybnik, tel. 32 4577098  www.dladobra.pl, email: dladobra@op.pl

II CELE

1. Promowanie nauk przyrodniczych wśród uczniów.

2. Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań.

3. Planowanie i gospodarowanie czasem wolnym.

4. Pobudzanie twórczych zainteresowań młodego pokolenia.

III UCZESTNICY

1. Uczestnik zgłasza się dobrowolnie poprzez wypełnienie oświadczenia - załącznik 1.

IV CZAS I MIEJSCE

1. Konkurs będzie trwał do 28 maja 2021 r.

2. Prezentacja i wręczenie nagród odbędzie się 25 czerwca 2021 r. w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku.

V WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnicy  konkursu   przygotowują  wykonane  własnoręcznie  zdjęcia,  prezentacje,  eksperymenty,  doświadczenia  lub  innego  typu  prace  własne  zapisane  w  wersji

elektronicznej, przedstawiające dowolnie wybrane zjawisko fizyczne, zaobserwowane w otaczającej przyrodzie.

2. Nagrodzone zostaną najlepsze prace, ze względu na wykonanie i ze względu na zaobserwowane zjawisko fizyczne.

3. Prace  w  postaci  zdjęć,  filmu,  prezentacji  multimedialnej  należy  przesyłać  poprzez  adres  email:  agwozdz@interia.eu lub  złożyć  na  dowolnym nośniku

elektronicznym w sekretariacie szkoły.

4. Materiały  dostarczone  przez  uczestników  konkursu  zostaną  opublikowane  na  stronie  Stowarzyszenia  "Dla  Dobra",  stronie  ZS  nr  6  w  Rybniku  oraz na facebook-u

Stowarzyszenia. 

VI NAGRODY 

1. Wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy.

2. Dla najlepszych prac zostaną ufundowane nagrody rzeczowe.

VII PRZEPISY OGÓLNE

1. Prosimy o ścisłe przestrzeganie warunków regulaminu, szczególnie w zakresie dostarczanych materiałów oraz oznaczenie ich imieniem i nazwiskiem uczestnika.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu konkursu oraz zasad prezentacji materiałów.

3. Organizator zastrzega sobie wyłączność w kwestii interpretacji niniejszego regulaminu we wszelkich spornych sprawach;

Wszelkich informacji związanych z konkursem udzielają: Anna Gwóźdź i Sabina Kuźnik

Załącznik 1

                                                                                                    ….…………………………………

          data i miejscowość

OŚWIADCZENIE: 

1) Niniejszym oświadczam, że przystępuję do konkursu "ZJAWISKA FIZYCZNE WOKÓŁ NAS"  oraz, że zapoznałem się z regulaminem konkursu. 

2) Wyrażam nieodpłatnie zgodę na to, aby mój wizerunek i/lub moje materiały oraz moja wypowiedź (wraz z imieniem i nazwiskiem) w całości lub w postaci fragmentów była nagrywana,

emitowana na potrzeby działalności promocyjno-marketingowej organizatora przeglądu prowadzonego za pośrednictwem: strony internetowej Stowarzyszenia "Dla Dobra" , Zespołu

Szkół nr 6 w Rybniku oraz facebooku.

NIP: 642 – 312 – 53 – 96 KRS: 0000 348467

REGON: 241547513 Nr konta: 37 1140 2017 0000 4202 1154 6282

mailto:agwozdz@interia.eu


Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku –DLA DOBRA

ul. Małachowskiego 145, 44-251 Rybnik

tel. 32 4577098  www.dladobra.pl,      email: dladobra@op.pl

3) Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu "ZJAWISKA FIZYCZNE WOKÓŁ NAS".

                                                                               …….…………………………………………

data i podpis ucznia

/opiekuna prawnego/

NIP: 642 – 312 – 53 – 96 KRS: 0000 348467

REGON: 241547513 Nr konta: 37 1140 2017 0000 4202 1154 6282
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