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REGULAMIN KONKURSU  

I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady konkursu organizowanego do celów programu 
partnerskiego dla szkół (edycja 2) w ramach kampanii społecznej „BEZPIECZNY 
PRZEJAZD” to którego przystąpiła szkoła ZSB-E  zwanego dalej  “Konkursem”, który 
będzie udostępniony na stronie internetowej szkoły oraz  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 uczestników konkursu posiada 
prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. 

4. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie wraz z  nauczycielami  
ZSB-E. 

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. 

 

 



II.  CELE KONKURSU 

Konkurs ma charakter cyklu działań i aktywności podnoszących świadomość 
uczniów i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-
drogowych i terenach kolejowych. 

III.  ZASADY KONKURSU 

1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie komiksu zawierającego tematykę związaną                      
z właściwymi zachowaniem podczas przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych                       
i przejść w poziomie szyn. 

2.  Uczestnicy konkursu – konkurs dedykowany jest dla wszystkich uczni i nauczycieli 
ZSB-E w Ostrowie Wielkopolskim 

3. Konkurs podzielony będzie na 2 etapy: 
− Zespół jurorów dokona wyboru najlepszych opracowanych komiksów ze 

wszystkich otrzymanych prac z których wyłoni  3 najlepsze prace przyznając  1, 2 
i 3 miejsce.  

4. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie ZSB-E Ostrów Wielkopolski oraz  
oficjalnym profilu FB ZSB-E. 

IV.  Zgłaszanie prac 

1. Komiksy do wykonania w formie  techniki dowolnej należy przesłać na skrzynkę e-
mail: konkurs.bezpiecznyprzejazd@gmail.com lub przynieść do biblioteki 
szkolnej do dnia 28.02.2022 . 

2.  Komiksy mogą być opracowane samodzielnie lub w grupach do pięciu osób. 

3. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem 
zgody na publikację komiksu oraz danych uczestnika ( imię, nazwisko) przez 
organizatora  w ramach konkursu.\ 

4. W wiadomości przesłanej na adres organizatora powinny znajdować się następujące 
informacje: 

-       dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres, klasa) 

-       numer telefonu 

5. Termin przyjmowania prac to 28 lutego 2022 r. 

6. Zabroniona jest kopiowanie prac. Prace powinny być pracami autorskimi 
wykonanymi samodzielnie przez uczestników konkursu i być wolne od wad 
prawnych, w szczególności nie mogą naruszać praw osób trzecich. Uczestnicy 
muszą posiadać pełne prawo do dysponowania materiałem zgłoszonym do 
konkursu. Prace zgłoszone do konkursu powinny być pracami nie zgłaszanymi 
ani nie nagrodzonymi wcześniej w żadnych konkursach. W przypadku 
wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu 
naruszenia praw określonych powyżej, osoba przekazująca zrekompensuje 
wówczas Organizatorowi, koszty poniesione w związku ze skierowaniem 
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przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając tym Organizatora od 
wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

7. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone. 

V.  Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu 

15 marca 2022 roku nastąpi ogłoszenie wyników konkursu. Wyniki  zamieszczone 
zostaną na stronie szkoły i pozostałych mediach społecznościowych. Dodatkowo osoby 
nagrodzone zostaną poinformowane drogą mailową lub telefonicznie.  

IV. NAGRODY 

1. Nagrodami dla zwycięzców będą przedmioty, gadżety pozyskane od sponsorów 

2.  Zwycięzcy będą proszeni o osobiste odebranie nagrody od Organizatora. 

3. Nieodebranie nagrody, w terminie 2 tygodni, od ogłoszenia wyników, uznaje się za 
rezygnację z jej przyjęcia. Osobie nagrodzonej nie przysługuje  w tej sytuacji roszczenie 
wydania nagrody w terminie późniejszym. 

V. KOMISJA KONKURSOWA 

1. Komisja konkursowa składać  się będzie z 5 osobowego zespołu. 

2. Komisja dokonuje wyboru najlepszej pracy (komiksu) obrazującej tematykę właściwego 
zachowania podczas przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych i przejść                             
w poziomie szyn. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Konkurs opiera się na wyłonieniu najlepszej pracy. 

3. 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.). 

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

5. 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. 

6. Ewentualne kwestie sporne ostatecznie rozstrzyga Organizator konkursu. 

 


