
REGULAMIN KONKURSU NA NAZW Ę PLACU ZABAW PRZY SZKOLE 

PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI W ŚWIERKLANACH  

 

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach 

Cel konkursu: Celem konkursu jest nadanie nazwy dla Placu Zabaw usytuowanego przy 

Szkole Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach ul. 3 Maja 18  

Termin składania propozycji nazwy: Termin składania prac upływa 6 listopada 2013 r. 

Ogłoszenie wyników: Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w listopadzie 2013r. w czasie 

uroczystego otwarcia placu zabaw, zwycięzcy zostaną wcześniej poinformowani o wygranej 

telefonicznie i zaproszeni na uroczyste otwarcie.  

Składanie propozycji: Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną propozycję. 

Proponowane nazwy należy zapisać na kartce. Kartkę wraz z danymi autora: imię, nazwisko, 

adres, numer telefonu kontaktowego, zgodą na udział w konkursie w przypadku osób 

niepełnoletnich, należy złożyć zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Konkurs na nazwę Placu 

Zabaw" w ustalonym terminie w sekretariacie szkoły. Propozycje można przesłać za 

pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego.   

Poza nazwą placu zabaw można przygotować drobne elementy zdobnicze np. małe logo, 

autor propozycji może również określić kolor czcionki.    

Udział w konkursie: W konkursie mogą brać udział dzieci, młodzież jak również osoby 

zamieszkałe na terenie Gminy Świerklany. W przypadku zgłoszenia dziecka wymagana jest 

pisemna zgoda rodziców na uczestnictwo w konkursie, zgodę taką należy dołączyć w formie 

pisemnej wraz z propozycją nazwy placu zabaw. Wzięcie udziału w konkursie oznacza 

zezwolenie na opublikowanie zdjęć i danych osobowych uczestników i laureatów. 

Komisja konkursowa: Komisja Konkursowa zostanie powołana przez Dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach. W komisji nie mogą zasiadać 

uczestnicy konkursu. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Komisja. 

Nagrody: Dla zwycięzcy Konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.  

Przesyłanie propozycji: Propozycję na nazwę placu zabaw można składać: 

1)      na adres: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach ul. 3 Maja 18, 

44 – 266 Świerklany 

 


