
  
  

REGULAMIN   KONKURSU     

“BUDOWNICTWO     PO PRAWNIE ”   
  
  
  

I.   POSTANOWIENIA   OGÓLNE     
  

1. Regulamin  określa  zasady  konkursu   “BUDOWNICTWO   PO PRAWNIE ”  zwany  dalej  “Konkursem”,           
który  jest  udostępniony  na  profilu  Facebooka  Zespołu  Szkół  Budowlano-  Energetycznych  .             
https://www.facebook.com/zsbeostrow?fref=ts   

2. Organizatorem  konkursu  jest  Zespół  Szkół  Budowlano  –  Energetycznych  z  siedzibą            
w   Ostrowie   Wielkopolskim,   ul.   Wolności   23.,   zwany   dalej   “Organizatorem”.   

3. Dane  osobowe,  przekazane  Organizatorowi  przez  uczestników  konkursu,  będą  przez  niego            
przetwarzane  w  celu:  (I)  realizacji  konkursu,  (II)  ogłasza  wyników,  (III)  wyłonienia             
zwycięzców  konkursu,  (IV)  odbioru  nagród.  Każdy  uczestnik  konkursu  posiada  prawo            
wglądu   do   swoich   danych   osobowych   oraz   do   ich   poprawiania.     

4. W   konkursie   mogą   brać   udział   wyłącznie   uczniowie   klas   VII   i   VIII   szkół   podstawowych.   
5. Przystępując  do  konkursu,  uczestnicy  tym  samym  wyrażają  zgodę  na  udział  w  nim              

na   zasadach   określonych   w   niniejszym   regulaminie.     
6. Uczestnik  konkursu  zgodnie  z  ustawą  o  ochronie  danych  osobowych  (Dz.  U.  z  1997r.  Nr                

133,  poz.  883  z  późn.  zm.)  akceptując  niniejszy  regulamin,  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie               
danych  osobowych  w  celach  marketingowych  oraz  na  publikację  wizerunku           
umożliwiającego  przeprowadzenie  i  umieszczenie  wyników  konkursu  na  stronie          
internetowej,   na   fb   ZSB-E.   

7. Zespół  Szkół  Budowlano-Energetycznych  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  przepisów          
ustawy  o  ochronie  danych  osobowych  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  10  maja  2018  r.  o  ochronie                  
danych  osobowych  (  tj.  Dz.  U  z  2019  r.,  poz.  1781)  oraz  Rozporządzeniem  Parlamentu                
Europejskiego  I  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób                 
fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego             
przepływu   takich   danych   oraz   uchyleniu   dyrektywy   95/46/WE.   

8. Konkurs   w   roku   szkolnym   2020/2021   odbędzie   się   w   dwóch   edycjach:     
- edycja   zimowa,   zwana   “I   Edycją”   
- edycja   wiosenna   zwana   “II   Edycją”   .   

  
II.   CELE   KONKURSU   

  
1. Zaznajomienie   młodzieży   z   podstawowymi   aktami   prawnymi   i   dokumentami   regulującymi   

budownictwo   w   Polsce.  
2. Zaznajomienie   młodzieży   z   Internetowym   Systemem   Aktów   Prawnych   (isap.sejm.gov.pl/)   
3. Doskonalenie   umiejętności   wyszukiwania   i   selekcjonowania   informacji   w   sieci.   
4. Zainteresowanie   młodzieży   dziedziną   nauk   technicznych,   jaką   jest   budownictwo.     
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III.   ZASADY   KONKURSU   
  

1. Polubienie  profilu  Zespołu  Szkół  Budowlano  –  Energetycznych  w  Ostrowie  Wlkp.            
na   facebooku   https: //www.facebook.com/zsbeostrow?fref=ts   

2. Udostępnienie   postu   konkursowego   na   swoim   profilu   facebook.   
3. Konieczność   posiadania   konta   google.     
4. Konkurs   odbywa   się   w   dwóch   edycjach   -   edycja   zimowa   i   edycja   wiosenna.   

  
  

5. a)   Edycja   zimowa   konkursu   trwa   od   15.03.2021   do   26.03.2021   r.   –   2   tygodnie.     
  

Każdy   tydzień    to   oddzielna   runda   konkursu:   
runda   I   –   15.03.2021   do   19.03.2021r.,   
runda   II   –   22.03.2021   do   26.03.2021r.,     

  
Po   rundzie   I   zostaną   ogłoszone   osoby,   które   zakwalifikują   się   do   rundy   II.     
Kwalifikuje  się  5  osób  w  kategorii  klas  VII  oraz  5  osób  w  kategorii  klas  VIII  ,  które  jako                    
pierwsze  odeślą  formularz  google  z  poprawnymi  odpowiedziami  po  publikacji  ostatniego            
pytania   w   dniu   kończącym   daną   rundę.   
  

Dzień   wysłania   wszystkich   odpowiedzi   po   publikacji   ostatniego   pytania   na   facebooku:   
runda   I   –   19.03.2021r.,     
runda   II   –   26.03.2021r.   
  

b)   Edycja   wiosenna   konkursu   trwa   od   19.04.2021   do   30.04.2021   r.   –   2   tygodnie.     
  

Każdy   tydzień    to   oddzielna   runda   konkursu:   
runda   I   –   19.04.2021   do   23.04.2021r.,   
runda   II   –   26.04.2021   do   30.04.2021r.,     

  
Po   rundzie   I   zostaną   ogłoszone   osoby,   które   zakwalifikują   się   do   rundy   II.     
Kwalifikuje  się  5  osób  w  kategorii  klas  VII  oraz  5  osób  w  kategorii  klas  VIII  ,  które  jako                    
pierwsza  odeślą  formularz  google  z  poprawnymi  odpowiedziami  po  publikacji  ostatniego            
pytania   w   dniu   kończącym   daną   rundę.   
  

Dzień   wysłania   wszystkich   odpowiedzi   po   publikacji   ostatniego   pytania   na   facebooku:   
runda   I   –   23.04.2021r.,     
runda   II   –   30.04.2021r.   

  
6. Pytania   publikowane   będą   codziennie   (od   poniedziałku   do   piątku)   od   dnia:   

- edycja   zimowa   -   15.03.2021r.     
- edycja   wiosenna   -   19.04.2021r.   

o    godzinie   20.00   każdego   dnia.     
  

7. Wyniki   poszczególnych   rund   konkursu   ogłoszone   zostaną   w   soboty:     
- edycja   zimowa   

runda   I   -   20.03.2021r.,     
runda   II   -   27.03.2021r.     

- edycja   wiosenna   
runda   I   -   24.04.2021r.,     
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runda   II   -   01.05.2021r.     
na   profilu   facebook   Organizatora   konkursu.     

  
8. Zwycięzca,  tj.  jedna  osoba  w  kategorii  klas  VII  i  jedna  osoba  w  kategorii  klas  VIII,  zostanie                  

ogłoszony:     
- edycja   zimowa   -   27.03.2021r.     
- edycja   wiosenna   -   1.05.2021r.   

Uczestnik,   który   został   zwycięzcą   danej   edycji   Konkursu   –   otrzymał   Nagrodę   Główną   -   nie   
może   brać   udziału   w   kolejnej   edycji   Konkursu.   

  
9. Runda  zimowej  I  edycji  konkursu  zawiera  5  pytań  otwartych,  runda  II  zawiera  5  pytań               

zamkniętych.  W  rundzie  II  konkursu,  do  każdego  pytania  zostanie  udostępniona            
podpowiedź,  oraz  adres  internetowy  źródła,  z  którego  należy  skorzystać           
( https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414    -tekst   ujednolicony)     
  

Runda  I  i  runda  II  edycji  wiosennej  zawiera  po  5  pytań  zamkniętych.  W  rundzie  I  i  II                   
konkursu,  do  każdego  pytania  zostanie  udostępniona  podpowiedź,        
oraz  adres  internetowy  źródła,  z  którego  należy  skorzystać          
( https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414  -tekst  ujednolicony,     
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20020750690 )     
  

10. W  każdej  z  edycji  i  rundzie  liczy  się  poprawność  udzielonych  odpowiedzi  na  każde  z  pytań                 
oraz  godzina  zakończenia  i  odesłanie  wypełnionego  formularzu  z  odpowiedziami,  który            
zostanie   udostępniony   razem   z   ostatnim   pytaniem   w   rundzie.     
Udzielaj   przemyślanych   i   poprawnych   odpowiedzi   na   pytania   udostępnianych   w   rundach.     
  

11. W  każdym  z  dwóch  formularzy  udostępnianych  w  edycji  zimowej  i  wiosennej  pierwsze              
cztery  pola  są  wymagane  i  uzupełnienie  ich  jest  warunkiem  do  wzięcia  pod  uwagę               
poprawności   odpowiedzi.   Są   to   odpowiednio:   

- imię   
- nazwisko   
- miejscowość   
- nazwa   szkoły   -   skrót   (np.   SP   8)     

12. Każdy  z  uczestników  ma  prawo  wypełnić  tylko  jeden  formularz.  Wypełnienie  większej  liczby              
formularzy  z  odpowiedziami  w  danej  rundzie  oraz  nie  wypełnienie  pól  określonych  w  pkt.10               
Zasad   Konkursu   dyskwalifikuje   z   udziału   w   konkursie.   .     

  
IV.   NAGRODY   
  

1. Nagrodami  dla  zwycięzców  są  przedmioty  o  wartości  ok  500zł.,  ufundowane  przez             
Wielkopolską   Okręgową   Izbę   Inżynierów.     

2. Upominki  dla  zwycięzców  ufundowali:  Starostwo  Powiatowe  Ostrów  Wielkopolski,  Polski           
Związek   Inżynierów   i   Techników   Budownictwa   oddział   w   Kaliszu.     

3. Nagroda  nie  podlega  wymianie  na  ekwiwalent  pieniężny  ani  na  inne  nagrody  rzeczowe  o  tej                
samej   wartości.     

4. Zwycięzcy  będą  proszeni  o  osobiste  odebranie  nagrody  od  Organizatora.  Niezbędna  do  jej              
otrzymania   będzie   ważna   legitymacja   szkolna   ,   potwierdzająca   tożsamość   zwycięzcy.   

5. Nieodebranie  nagrody,  w  terminie  2  tygodni  ,  od  ogłoszenia  wyników  odpowiedniej  edycji              
konkursu,  uznaje  się  za  rezygnację  z  jej  przyjęcia.  Osobie  nagrodzonej  nie  przysługuje              
w   tej   sytuacji   roszczenie   wydania   nagrody   w   terminie   późniejszym.   
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V.   KOMISJA   KONKURSOWA     
  

1. Komisja  konkursowa  składa  się  z  3  osobowego  zespołu  nauczycieli  przedmiotów            
zawodowych   uczących   w   Zespole   Szkół   Budowlano   -   Energetycznych.   

2. Komisja   ocenia   poprawność   udzielonych   odpowiedzi.   
3. W  przypadku  większej  ilości  osób,  które  udzieliły  poprawnych  odpowiedzi,  liczy  się  godzina              

zakończenia   wypełniania   formularzu   odnotowany   przez   system.     
  

VI.   PATRONAT   HONOROWY   KONKURSU   
  

1. Starostwo   Powiatowe   w   Ostrowie   Wielkopolskim   
2. Prezydent   Miasta   Ostrowa   Wielkopolskiego   
3. Wielkopolska   Okręgowa   Izba   Inżynierów   
4. Polski   Związek   Inżynierów   i   Techników   Budownictwa   oddział   w   Kaliszu   

  
VII.   POSTANOWIENIA   KOŃCOWE   

  
1. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  terminu  organizacji  drugiej  edycji  konkursu             

bez   podania   przyczyny.   
2. Konkurs   organizowany   jest   na   terenie   Rzeczypospolitej   Polskiej.     
3. Konkurs  opiera  się  na  wyłonieniu  spośród  nadesłanych  odpowiedzi  po  jednym  zwycięzcy             

w  każdej  z  edycji  oraz  w  każdej  w/w  kategorii,  spełniających  określone  w  niniejszym               
Regulaminie   kryteria.     

4. Konkurs  nie  stanowi  gry  losowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  19  listopada  2009  r.  o  grach                  
hazardowych   (Dz.   U.   z   2009   r.   Nr   09,   poz.   1540,   z   zm.).     

5. Organizator  informuje,  że  Konkurs  nie  jest  w  żaden  sposób  ani  w  żadnym  zakresie               
sponsorowany,  popierany,  przeprowadzany,  administrowany  ani  stowarzyszony  z  serwisem          
Facebook  dostępnym  w  sieci  komputerowej  Internet  pod  adresem         
URL:   http://www.facebook.com/   (dalej:   „Facebook”)      ani   z   nim   związany.     

6. Facebook,  są  to  zastrzeżone  znaki  towarowe,  ich  użycie  na  potrzeby  konkursów  następuje              
tylko  zgodnie  z  postanowieniami  regulaminów  serwisu  społecznościowego  Facebook.          
Konkurs  nie  jest  w  żaden  sposób  związany  z  serwisem  Facebook,  serwis  ten  nie  ponosi                
odpowiedzialności  za  prawidłowy  przebieg  Konkursu.  Organizator  zobowiązany  jest  zwolnić           
Serwis  Facebook  z  wszelkiej  odpowiedzialności  związanej  z  niniejszym  konkursem,  w  tym             
w   szczególności   z   jakiejkolwiek   odpowiedzialności   względem   jego   uczestników.   

7. Ewentualne   kwestie   sporne   ostatecznie   rozstrzyga   Organizator   konkursu.   
  
  
  

4   


