
Konkurs na nazwę  dla 6-u robotów Photonów  

do pracowni informatycznej 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej 

Wielkiej . 

2. Koordynatorem Konkursu jest nauczyciel informatyki -  pani Diana Hodyr.  

3. Ogłoszenie o konkursie zostanie zmieszczone na stronie internetowej:  

www.sprudnawielka.pl . 

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych 

osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. 

Kontaktowego. 

5. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 

przetwarzane   w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem 

nagród.  

6. Organizator zapewnia Uczestnikom Konkursu, ochronę danych osobowych zgromadzonych w 

sposób zgodny z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 

poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) oraz niniejszym Regulaminem.   

7. Organizator zastrzega sobie możliwość upublicznienia wizerunku oraz imienia i nazwiska 

zwycięzcy Konkursu i osoby wyróżnionej w Konkursie.  

8. Regulamin Konkursu zostanie udostępniony w Internecie, na stronie www.sprudnawielka.pl . 

9. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.   

 

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być uczeń/uczennica klas 1-8 Szkoły Podstawowej                

im. Stanisława Dąmbskiego   w Rudnej Wielkiej. 

2. Nazwa dla robota   (zdjęcie robota poniżej): 

 

http://www.sprudnawielka.pl/
http://www.sprudnawielka.pl/


a) może składać się maksymalnie z dwóch wyrazów,  

b) nie może zawierać słów ogólnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne.  

3. Wymyślone nazwy wraz z danymi uczestnika (imię, nazwisko, adresu konta poczty 

elektronicznej, numeru tel. kontaktowego) należy przesyłać na adres e-mailowy: 

d.hodyr@swilcza.com.pl  do dnia 24 czerwca 2020 r. godz. 24.00. 

 

§ 3 WYBÓR ZWYCIĘZCY I NAGRODY 

1. Spośród nadesłanych propozycji zostanie wyłonione sześć nazw dla robotów, których autorzy  

otrzymają nagrody główne. W przypadku zgłoszenia przez więcej niż jednego Uczestnika takiej 

samej propozycji nazwy, decydować będzie kolejność zgłoszeń.   

2. Wyboru zwycięzcy dokona powołana w tym celu Komisja Konkursowa składająca się  

z przedstawicieli Organizatora. Uczestnik, który zostanie wybrany zwycięzcą zostanie 

poinformowany o wygranej w nowym roku szkolnym 2020/2021.  

3. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w nowym roku szkolnym, po 

wcześniejszym ustaleniu daty i poinformowaniu o niej nagrodzonych. 

4. Nagrodę wręczy przewodniczący Komisji Konkursowej.  

5. Decyzje Komisji Konkursowej mają charakter ostateczny i nie przewiduje się od nich odwołań.  

6. Nazwy niewykorzystane zostaną zarchiwizowane i nie będą wykorzystywane przez 

Organizatora.  

§ 4 PRAWA AUTORSKIE 

1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że nazwa została 

wymyślona przez niego, wolna jest od wszelkich wad, w szczególności wad prawnych i nie 

narusza praw osób trzecich. W przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń przeciwko 

Organizatorowi w związku z wykorzystaniem przez niego nazwy wymyślonej przez Uczestnika 

Konkursu, Uczestnik Konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność za naruszenie praw innych 

osób oraz za wyrządzoną im szkodę.  

2. W przypadku ogłoszenia Uczestnika zwycięzcą Konkursu, wyraża on zgodę na nieodpłatne 

przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych do zgłoszonej nazwy.  

3. Z chwilą ogłoszenia Uczestnika Konkursu zwycięzcą organizator nieodpłatnie nabywa prawa 

autorskie do wybranej nazwy.  

  

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  

1.  Wyłonienie zwycięskich  nazw, będzie nazwami nadanymi dla sześciu robotów z pracowni 

komputerowej, które będą wykorzystane podczas zajęć edukacyjnych w klasach I-VIII. 
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