
REGULAMIN KONKURSU 

„TA TWARZ WYGLĄDA ZNAJOMO” 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod  

nazwą „ Ta twarz wygląda znajomo” zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana III 

Sobieskiego w Gniewie zwana dalej „ Organizatorem”, a fundatorem 

nagród Fundacja im. Jana III Sobieskiego w Gniewie. (ul. Gdańska 16, 

83-140 Gniew) 

3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym 

Regulaminem ( dalej zwanym „ Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

 

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ 

1. Chętni nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewie udostępniają 

swoje prywatne zdjęcia Organizatorowi. 

2. Zdjęcia za ich zgodą będą udostępnione na stronie szkoły 

www.sp1.gniew.pl oraz w mediach społecznościowych. 

 

ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas I - VIII Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w Gniewie. 

2. Konkurs polega na odgadnięciu osób ( nauczycieli) przedstawionych na 

prezentowanych zdjęciach . 

3. Wszyscy Uczniowie z klas I-VIII otrzymają za pośrednictwem                 

e-dziennika (Synergia Librus) link do ankiety. Uczniowie, którzy chcą 

wziąć udział w konkursie, muszą  dopasować nazwisko i imię nauczyciela 

do jego zdjęcia, wypełnić ankietę i odesłać ją do Organizatora, do 5 

czerwca 2020 r. 

4. Każdy Uczeń może przesłać tylko jedną ankietę. 

5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z 

niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. 

 

NAGRODY 

1. Spośród prawidłowo odgadniętych zgłoszeń ( wszystkie osoby 

wytypowane bez błędu) Organizator wylosuje 3 osoby, które otrzymają 

nagrody. 

2. Wyniki losowania zwycięzców zostaną podane do 10.06.2020 r. 

3. Ze zwycięzcami Organizator skontaktuje się emailowo lub telefonicznie 

w sprawie odebrania nagrody. 

4. Nagrodę będzie można odebrać w dniu ustalonym wcześniej przez 

Organizatora. 

http://www.sp1.gniew.pl/


5. Warunkiem otrzymania nagrody przez Zwycięzców jest spełnieni 

wszystkich wymagań, opisanych w niniejszym Regulaminie. 

6. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych 

właściwości nagrody, ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub 

rzeczowego. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator jest uprawniony do żądania od osób nagrodzonych podania 

danych osobowych niezbędnych do odbioru nagrody. Administratorem 

danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest 

Organizator. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich 

danych osobowych i ich zmiany. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym 

Regulaminie w trakcie trwania Konkursu. Zmiana taka nie może naruszać 

praw już nabytych przez uczestników Konkursu. 

3. Organizator może wykluczyć Uczestnika Konkursu na każdym jego 

etapie, jeśli stwierdzi jakiekolwiek naruszenie niniejszego regulaminu. 

4. Niniejszy regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora 

oraz na stronie internetowej www.sp1.gniew.pl. 

5. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się 

przepisy ustawy Kodeks Cywilny. 

 

 

 

 

http://www.sp1.gniew.pl/

