
 

 

 
Regulamin konkursu dla dzieci, młodzieży i studentów 

"Chcę wrócić do szkoły / na uczelnię!" 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest Stolik Wolności Gdynia  

2. Konkurs będzie przeprowadzany drogą elektroniczną od dnia ogłoszenia do dnia 
22.02.2021. (Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu). 

3. Prace konkursowe należy przesyłać wyłącznie na adres e-mailowy: 
kontakt@stolikwolnosci.pl  

4. W tytule e--maila należy wpisać: "KONKURS" 

5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i 
zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega 
regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej 
Ustawy. 

                                    § 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci, młodzież szkolna oraz studenci, którzy 
obecnie uczą się zdalnie i chcieliby wrócić do tradycyjnej formy nauczania - czyli do 
szkoły i na uczelnie 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci Organizatora. 

                                                 § 3 ZASADY KONKURSU 

1. Przedmiotem konkursu jest odpowiedź na pytanie: "Dlaczego chcę wrócić do szkoły/ 
na uczelnię?"  

2. Odpowiedzi można udzielić na 2 sposoby: 

a) w formie rysunku dowolną techniką  
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b) w formie pisemnej (list lub opowiadanie) 

2. Najciekawsza praca i zwycięzca zostanie wyłoniony komisyjnie.  

3. W skład komisji wchodzą członkowie Stolika Wolności.  

§ 4 NAGRODY 

Nagrodą główną jest bon do Empiku o wartości 400 zł. 

Nagroda nie podlega wymianie na  gotówkę. 

Przewidziane są również nagrody pocieszenia (książki). 

 

                § 5 ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA 

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………………… 

(imię i nazwisko) w konkursie organizowanym przez Stolik Wolności. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych 
osobowych mojego dziecka w celach wynikających z organizacji konkursu 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 
2014r., poz. 1182 ze zm.). 

3. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez 
moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z  

konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń. 

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

Miejscowość i data                              Podpis rodziców/ opiekunów prawnych   

                                                                                   uczestnika konkursu 

 

 



 

 

 


