DNI - na wodzie i lądzie

PROJEKT EDUKACYJNY: NIEZAWO

Regulamin konkursu
na nazwę własną kortów tenisowych przy SP w Nieporęcie
przy Szkole Podstawowej im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie

Przepisy ogólne:
1. Organizatorem konkursu na nazwę własną kortów tenisowych jest Szkoła Podstawowa im. Bronisława
Tokaja w Nieporęcie.
2. Partnerem konkursu jest Wójt Gminy Nieporęt.
3. Przedmiotem

konkursu

jest

zaproponowanie

nazwy

własnej

dla

kortów

tenisowych

przy SP w Nieporęcie.
4. Nazwa powinna spełniać jedno z następujących kryteriów:
a) nawiązywać do charakteru obiektu
b) eksponować atuty związane z propagowaniem aktywnego wypoczynku
5. Nazwa powinna być oryginalna nigdy wcześniej nie stosowana.
6. Nazwa nie powinna być zbyt długa.
7. Każdy uczestnik może zgłosić więcej niż jedną propozycję nazwy.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec lub sympatyk
Gminy. Udział w konkursie osób niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna.
2. Uczestnik konkursu przesyła formularz zgłoszeniowy zawierający: imię, nazwisko, adres zamieszkania
i e-mail uczestnika, nr telefonu kontaktowego oraz proponowaną nazwę kortów tenisowych.
na adres: Szkoła Podstawowa. 05-126 Nieporęt, ul. Dworcowa 9 (z dopiskiem – Konkurs)
lub mailem: spn@nieporet.pl; a.lewandowska2101@wp.pl; iwkopka@o2.pl
3. Jeżeli autor zgłasza więcej niż jedną propozycję nazwy, to każde ze zgłoszeń powinno być dostarczone
na osobnym formularzu.
4. W przypadku osób niepełnoletnich w ich imieniu dokumenty podpisuje rodzic bądź opiekun prawny.

5. W przypadku wpłynięcia takie samej propozycji nazwy kortów tenisowych od więcej niż jednej osoby,
decyduje kolejność wpływu dokumentów konkursowych.
Przebieg Konkursu:
a) etap I – polega na wyborze przez Komisję Konkursową maksymalnie 10 najciekawszych
proponowanych nazw kortów tenisowych,
b) etap II – spośród 10 propozycji wybranych przez Komisję, uczniowie SP w Nieporęcie
w głosowaniu tajnym dokonają wyboru zwycięskiej nazwy kortów tenisowych.
Komisja Konkursowa:
1. Dyrektor SP w Nieporęcie powoła Komisję Konkursową, która dokona oceny propozycji nazwy zgodnie
z kryteriami.
2. Decyzje Komisji zapadają większością głosów. W przypadku równych głosów decyduje głos
przewodniczącego Komisji.
3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Nagrody:
1. Dla zwycięzcy konkursu przewidziano nagrodę główną w postaci karnetu dla dwu osób na sześciokrotne
korzystanie z kortów tenisowych.
2. Dla pozostałych uczestników II etapu przewidziano wyróżnienia.
Termin przeprowadzenia konkursu:
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących terminach:
a) od dnia 5.03. do dnia 31.03.2016 r. - składanie propozycji nazw,
b) 6.04.2016 r. - ocena nadesłanych propozycji przez Komisję Konkursową,
c) 11.04.2016r. – głosowanie uczniów,
d) planowana data ogłoszenia wyników: 12 kwietnia 2016r.
2. Zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora po terminie wyznaczonym nie będą rozpatrywane. Liczy się
data wpłynięcia zgłoszenia do SP w Nieporęcie.
3. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej spn@nieporet.pl
4.

Laureat Konkursu o terminie i miejscu wręczenia nagrody zostanie powiadomiony odrębnie.

Prawa do nazwy:
3. Po otrzymaniu nagrody uczestnikowi nie przysługują żadne inne roszczenia z jakichkolwiek tytułów
w stosunku do Organizatora.
Postanowienia końcowe:
1. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników konkursu określone są wyłącznie w Regulaminie.
2. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.spn.nieporet.pl
3. Osoby do Kontaktu ze strony Organizatora: Iwona Kopka, Agnieszka Lewandowska

