
 

 

„MOJA ZIEMIA – MÓJ SKARB” 

KONKURS NA HASŁO REKLAMOWE ZACHĘCAJĄCE DO OSZCZĘDZANIA 
ZASOBÓW NATURALNYCH, POŁĄCZONY 

 Z KONKURSEM WIEDZY. 

REGULAMIN KONKURSU dla klas pierwszych, drugich i trzecich 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Hasło reklamowe zachęcające do oszczędzania zasobów 
naturalnych” i jest zwany dalej: "Konkursem".  

2. Celem konkursu jest: zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej, propagowanie idei 
proekologicznego stylu życia oraz stworzenie możliwości prezentacji prac młodzieży 

3. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Techniczno- Informatycznych im. Jana Nowaka-
Jeziorańskiego w  Łodzi  i jest zwany dalej: „Organizatorem”. 

4.Konkurs trwa od 22 marca do 12 kwietnia 2021 r. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. 

 Pierwszy etap zakończy się w dniu 31 marca 2021 r. Do tego czasu należy przesłać hasło do 

wychowawcy klasy,  

II etap i ogłoszenie wyników w dniu 12 kwietnia 2021 r. W pierwszym etapie Uczestnicy prześlą hasła 

reklamowe na adres mailowy wychowawcy klasy z dopiskiem konkurs na hasło reklamowe do dnia 31 

marca 2021 r. W treści należy podać imię i nazwisko autora pracy oraz dołączyć zgodę opiekuna 

prawnego w przypadku ucznia niepełnoletniego (załącznik nr 1). Następnie hasła reklamowe zostaną 

przesłane na adres r.draszczyk@zsti.elodz.edu.pl do dnia 31 marca 2021 r. W drugim etapie, który 

odbędzie się 12 kwietnia 2021 roku wyłonieni przez komisję konkursową uczestnicy odpowiedzą na 

pytania związane z oszczędzaniem zasobów naturalnych w formie testu w aplikacji Forms. Do każdego 

pytania będą wskazane odpowiedzi, z których jedna jest poprawna. Za każdą prawidłową odpowiedź 

uczestnik otrzymuje 1 punkt. Zwycięzcami konkursu zostają osoby, które w najkrótszym czasie  

uzyskają największą liczbę punktów z etapu II. Pytania konkursowe opracowane przez Komisję 

Konkursową będą dotyczyły następujących zagadnień: • ekologii, • problemów ochrony środowiska, a 

w szczególności najbliższego regionu, • zjawisk globalnych, • sposobów ochrony i oszczędzania 

zasobów naturalnych (racjonalne gospodarowanie odpadami; oszczędzanie energii, wody). 

Szczegółowy zakres materiału zostanie przesłany do zwycięzców I etapu w dniu 1 kwietnia  2021 r. 

§ 2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba, która jest uczniem klasy czwartej ZST-
I w Łodzi. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie następujących warunków: 
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a) wykonanie zadania konkursowego, polegającego na zaproponowaniu hasła reklamowego. Hasło nie 
może być dłuższa aniżeli 100 znaków, musi być sporządzone w języku polskim oraz musi stanowić 
tekst, którego Uczestnik jest autorem i do którego posiada pełne i niczym nieograniczone prawa 
autorskie. 

b) Zadanie Konkursowe nie może zawierać w swojej treści zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe 
oraz nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa jak i praw autorskich osób 
trzecich.  

c) Uczestnik II etapu odpowie na pytania zawarte w teście wiedzy 

d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy treść 
Zgłoszenia narusza ich prawa autorskie. Pełną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Uczestnik. 

3. Organizator zastrzega, że z chwilą przyjęcia do Konkursu, nabywa prawa do bezpłatnego 
 i bezterminowego wykorzystania haseł oraz zamieszczenia wyników Konkursu (w tym imienia 
 i nazwiska autora) w mediach elektronicznych, w tym na stronie internetowej i facebook-u Szkoły. 

4. Nadesłanie prac oznacza akceptację w całości warunków Konkursu i Regulaminu. 

§ 3. NAGRODY 

1.Nagrodą w Konkursie dla zwycięzców będą akcesoria komputerowe i sprzęt elektroniczny 

finansowane przez Wojewódzki Fundusz  Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Łodzi 

 

2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową, w 

składzie, której znajdą się dyrekcja, wybrani nauczyciele, oraz przedstawiciel Samorządu 

Uczniowskiego. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego 

Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

3. Organizator zobowiązuje się do umieszczenia na stronie www szkoły nagrodzonych haseł 
reklamowych 

4. Odbiór nagrody odbędzie się w czasie i miejscu ustalonym przez Organizatora 

Konkurs prowadzony jest zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe przekazane organizatorowi na potrzeby 
konkursu, wykorzystane zostaną wyłącznie w celu dokumentacji konkursu i promocji szkoły. Dane 
osobowe w postaci wizerunków zawartych w pracach konkursowych, przetwarzane są 
 z uwzględnieniem art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych 

 

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do: 
mgr Renaty Drąszczyk 
mgr Małgorzaty Krukowskiej  

  



 załącznik nr 1  
  

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE:  

„MOJA ZIEMIA – MÓJ SKARB”   

I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z 
REGULAMINEM I AKCEPTACJA JEGO ZAPISÓW  

  
  

Ja, rodzic/opiekun prawny ucznia: …………………………………………………………..……,  ucznia klasy 
……………..  
                                                                                  (imię, nazwisko uczestnika konkursu)   
Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych im. J.Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi, niżej 
podpisany oświadczam, że:  

zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem konkursu, organizowanego przez Zespół Szkół 

Techniczno-Informatycznych im. J.Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi  i akceptuję jego zapisy. 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w przedmiotowym konkursie.  Oświadczam, że 

prace wykonane przez mojego syna/córkę są mi znane i wyrażam zgodę na ich wykorzystanie 

w celach konkursowych.  
  
  
                                                                                                                              ………….………………………………..…………………
…  

(data i podpis 
rodzica/opiekuna prawnego)  

 


