
Regulamin

Konkursu na Hasło promujące bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego

1. oRGANlzAToR l czAs TRWANIA KoNKURSU

1 .1. Organizatorem Konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w
Lesznie ul. Opalińskich 1 a 64-100 Leszno oraz Szkoła Podstawowa nr 13 z
Oddziałami lntegracyjnymi im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie
ul. T. Rejtan ,1 64-100 Leszno.

1.2. Konkurs rozpoczyna się 15 marca 2021 r itrwa do 09 kwietnia 2021 r, Hasło
konkursowe należy przesłać do dnia 09.04.2021 r. do godz,15:00, w sposób opisany
w części 3 Regulaminu,

1.3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 kwietnia 2021 r .Wyniki konkursu
zostaną zamieszczone na stronach internetowych www,word. leszno. pl oraz
www.sp13leszno.pl. Zwycięzcy Konkursu zostaną tez powiadomienitelefonicznie lub
za pomocą poczty elektronicznej o wynikach konkursu iterminie odbioru nagród.

2. WARUNK! UczEsTNIcTWA

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci uczęszczające do klas 6, 7, 8 szkoły
podstawową zterenu miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego.

2.2. uczestnictwo w konkursie polega na przesłaniu oryginatnego tekstu
stanowiącego Hasło promujące bezpieczeństwo i ostrożność w ruchu drogowym.

2.3, Uczestnik Konkursu zobowiązanyjest do zapoznania się z Regulaminem
Konkursu .

2,4, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do
niego zprzyczyn od niego niezależnych m.in. wskutek zaniedbań operatorów
pocztowych lub firm kurierskich.

2.5 Koszty zutiązane z uczestnichruem w Konkursie nie będą Uczestnikom zwracane.

2.6. prace konkursowe nie będą odsyłane uczestnikom konkursu.

3. zAsADY KoNKURSU

3.1. Do Konkursu mogą byćzgłaszane tylko Hasła promocyjne wymyślone i
napisane osobiście przez Uczestnika, do których przysługują Uczestnikowi
nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, a takze nienaruszające praw
osób trzecich.

3,2. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie 1 Hasło promocyjne.

3.3. Hasła moźna przesłaó pocztą, złożyó osobiście w Sekretariacie Ośrodka lub
przesłać elektron iczn ie.



3.4.Uczestnik zgłaszając tekst Hasła promocyjnego do Konkursu przesyła go w
zamkniętej kopercie, na adres WORD w Lesznie ul. Opalińskich 1a 64-100 Leszno
lub składa je osobiście w Sekretariacie Ośrodka. Na kopercie nalezy umieścić tekst;
Hasło,,Konkurs. Nie otwierać"

terminem w przypadku nieqrawidłoweoo oznaczenia kopeńy.

3.5. Uczestnik Konkursu może również przesłaó hasło na adres brd@word.leszno.pl .

3.6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie przez Uczestnika i opiekuna
Prawne§o Uczestnika oŚwiadczenia zgodnego ze wzorem stanowlącym załącznik nr
1 do Regulaminu. Oświadczenie należy podpisać własnoręcznie imieniem i

nazwiskiem, wraz z podaniem daty złożenia tego oświadczenia idołączyć do
propozycji Hasła.

3.7. W Przypadku zgłoszenia hasła w formule elektronicznej do zgłoszenia nalezy
dołączyĆ zeskanowane oświadczenie zgodne ze wzorem nr 1 podpisane pżez
Uczestnika Konkursu ijego Opiekuna prawnego.

3.8. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega
na Prawie Organizatora do niedopuszczenia do Konkursu, bez konieczności
poinformowania o tym Uczestnika, tekstów, które:

a) naruszają prawo obowiązujące w Polsce

b) naruszają prawa lub uczucia osób trzecich

c) zawierają treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne
moralnie nP. teksty zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące
do nienawiści itd.

d) narusza inne postanowienia zawańe w Regulaminie konkursu.

3.9. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w każdym czasie
bez podania przyczyn

4. RozsTRzYGNlĘclE KoNKURSU. NAGRoDY
4.1.Ocena nadesłanych Haseł promocyjnych dokonywana będzie przez Komisję
powołaną przez organizatora, zgodnie z kryteriami opisanymiw p.4.2

4.2. Hasło promocyjne, rozumiane jako hasło w języku polskim oceniane będzie
dwuetapowo:

EtaP 1. - Ocena Hasła promocyjnego w języku polskim. Komisja oceniać będzie
Hasło promocyjne według pon iźszych kryteriów:

1) oryginalność

2) pozytywny wydźwięk przekazu

3) zgodność z tematami promocji

4) poprawność językową



5) łatwośó zapamiętania.

Dla każdego kryterium kazdy z członków komisji przyzna ocenę wg skali o-1o, gdzie
,,0" oznacza,,zupełnie nie spełnia wymagań" a,10" oznacza,,doskonale spełnia
wymagania".

Etap 2, Usta|enie ostatecznej listy Laureatów i przyznanie nagród i wyróznień.

4.3. Uczestnikowi, którego Hasło promocyjne uzyska najv,tyższąliczbę punktów,
Komisja przyzna nagrodę główną( nagroda rzeczowa)

4.4. Wyłonieni zostaną równiez Laureaci Konkursu, którym przyznane zostaną cztery
wyróżnienia. ( nag rody rzeczowe)

4.5. Laureatem Konkursu zostaną uczestnicy, którzy w dalszej kolejności zdobyli
nĄv,tyższą l lczbę pu n któw.

4.5.1. Zvlycięzcy i Laureatom Konkursu nie przysługuje żadne dalsze wynagrod zenia
z tytułu korzystania przez Organizatoraz nagrodzonych haseł,

4.6. Nagrodę otrzyma również szkoła, któĘ uczniowie prześlą najwięcej prac.

4,7. przefu,tarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach
przewidzianych ustawąz dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U.2016 r. poz, 922).

4.8.Warunkiem otrzymania §ftułu Laureata Konkursu i odbioru Nagrody Głównejjest
złożenie przez laureatów, w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu,
oŚwiadczenia zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu. W przypadku nie złożenla przez ]aureata stosownego oświadczenia
praca zostanie uznana jako niespełniająca warunków konkursu.

4.9. Regulaminu stosuje się odpowiednio do kolejnego Laureata.

5. PosTANoWtENlA KoŃcoWE

5.1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie www.word.leszno.pl oraz
vtł'vw.sP13leszno.pl oraz w siedzibie WORD w Lesznie. Organizator zastrzega sobie
prawo do zmiany postanowień Regulaminu bez podania przyczyn. zmieniony
Regulamin będzie obowiązywał od momentu publikacji.

5.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail Konkursu:
brd.@word.leszno.pI

5.3. odpowiedzi na ewentualne pytania będą zamleszczone na stronie
www.word.leszno.pl

5.4. Naruszenie postanowień Regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie
oznaczałojego wyk|uczenie z uczestnictwa w Konkursie.

5.5. W sprawach nieuregulowanych nin|ejszym Regulaminem zastosowanie znĄdą
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.


