REGULAMIN
Konkursu „Poleć znajomemu naukę w
Szkole „Wektor”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu „Poleć znajomemu naukę w Szkole „Wektor””, zwanego dalej
„Konkursem” jest Szkoła Branżowa I stopnia „Wektor” z siedzibą w Bydgoszczy przy ul.
Gotowskiego 6, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora.
3. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016 r., poz. 471, z późn. zm.).
§2
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń Trzyletniej Branżowej Szkoły I stopnia
„Wektor” w Bydgoszczy.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
4. Zabronione jest dokonywanie przez uczestnika Konkursu, w ramach uczestnictwa w
Konkursie, jakichkolwiek naruszeń prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych
obyczajów, ogólnych zasad obowiązujących lub któregokolwiek z postanowień
Regulaminu.
§3
Zasady konkursu
1. Zgłoszenie do konkursy następuję w momencie złożenia przez ucznia druków
„Polecenia” zamieszczonego na stronie szkoły lub pobranego w sekretariacie w
dniach 24.08-3.09.2020.
2. Zgłoszenie przez uczestnika do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem
Organizatorowi oświadczenia, że uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin.
3. Konkurs polega na rekomendowaniu uczniom klas ósmych szkół podstawowych
nauki w Trzyletniej Branżowej Szkole I stopnia „Wektor” w Bydgoszczy.
4. Rekomendowany kandydat do Szkoły umieszcza na podaniu o przyjęcie imię i
nazwisko rekomendującego go ucznia Szkoły „Wektor”.
5. Finał Konkursu przeprowadza się w miejscu i terminie określonym przez
Organizatora.
6. Wycieczki będą organizowane w okresie 1.02.2021 do 30.06.2021. Jeśli sytuacja
uniemożliwi organizację wycieczek w innym możliwym terminie. Jednak
warunkiem skorzystania z wycieczki jest bycie uczniem Szkoły Wektor.
§4
Nagrody
1. Organizator przyzna uczestnikom konkursu nagrody w postaci:

a) w przypadku zarekomendowania jednego lub dwóch kandydatów – jednodniowej
wycieczki krajowej,
b) w przypadku rekomendowania trzech lub więcej kandydatów – wycieczki z
noclegiem,
c) w przypadku trzech uczniów, którzy zarekomendują największą liczbę kandydatów –
wycieczki zagranicznej – zwiedzania Czech, Austrii i Słowacji.
2. Rekomendujący uczeń Szkoły „Wektor” ma prawo do nagrody tylko wówczas gdy
rekomendowany kandydat pozostanie uczniem Szkoły przez co najmniej 6 miesięcy.
3. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli nagród.
5. Udział w wycieczkach jest możliwy tylko po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub
opiekunów.
§5
Odpowiedzialność
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł
zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
§6
Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Ostateczna
interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
2. Wzięcie przez uczestnika udziału w Konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego
Regulaminu.

