
 

REGULAMIN KONKURSU „TO JEST MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ” 
 
 

§1. ORGANIZATOR KONKURSU 
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Ogrodowej 16. 

 
§2. TERMINY 

Termin ogłoszenia konkursu następuje 15 lutego 2018 roku. Termin dostarczania prac 
konkursowych mija 09 marca 2018 r. Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się 
12 marca 2018 r. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 14 dni od dnia 
posiedzenia komisji na stronie internetowej www.ogrodowa.edupage.org w zakładce 
„Aktualności”. Przewidywany termin uroczystego wręczenia nagród zwycięzcom to 
16 marca 2018 roku. 

 
§3. CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego sloganu reklamowego (hasło 
reklamowego) WŁASNEJ SZKOŁY, czyli swojego gimnazjum. 
 

§4. TEMATYKA TEGOROCZNEGO KONKURSU 
W trzeciej edycji Konkursu, uczestnicy proszeni są o wymyślenie i napisanie sloganu 
(hasła) reklamowego swojej szkoły w dwóch wersjach: 

a. slogan zawierający nazwę własną szkoły 
b. slogan bez użycia w nim nazwy własnej szkoły. 

 
Nazwa szkoły użyta w sloganie może być nazwą pełną szkoły lub nazwą popularną, 
którą posługuje się szkoła w komunikacji marketingowej. 
 

§5. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. W Konkursie może uczestniczyć każdy uczeń trzeciej klasy gimnazjum, który wypełni 

kartę zgłoszenia i odda ją do wyznaczonej w danej szkole osoby. 
2. Każdy uczestnik może złożyć po jednej propozycji sloganu w każdej z wersji. Hasła 

należy wpisać do karty zgłoszenia i włożyć do koperty opatrzonej imieniem i 
nazwiskiem oraz nazwą szkoły, z której pochodzi uczestnik konkursu. 

3. Przystąpienie do konkursu polega na przesłaniu lub dostarczeniu wypełnionej karty 
zgłoszenia z własnoręcznym podpisem w odpowiednio opisanej kopercie. 

4. Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć na adres:  Zespół Szkół Stenotypii i 
Języków Obcych, ul. Ogrodowa 16, 00-896 Warszawa z dopiskiem „KONKURS – 
REKLAMA” w terminie do 09 marca 2018. Decyduje data przyjęcia pracy 
konkursowej przez adresata. Projekty przysłane po tym terminie nie będą 
rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Organizator Konkursu nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie, uszkodzenie projektu powstałe podczas 
przesyłki. 

5. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowanie pracy 
konkursowej ponosi uczestnik Konkursu. 

6. Karta zgłoszeniowa obejmuje podanie imienia, nazwiska, klasy, adresu mailowego, 
haseł zgłoszonych do konkursu i wymaga podpisu pod zgodą na przetwarzanie 
danych. 



 

7. Uczestnik podpisuje zgodę na karcie zgłoszeniowej na wykorzystanie swoich danych 
osobowych w celu informowania o konkursie oraz  o innych wydarzeniach ZSSiJO. 

8. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 
133, poz. 833 z późn. zm.) dla potrzeb konkursu. 

9. Podpisana karta zgłoszenia jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem 
konkursu, stanowiąc jednocześnie akceptację zapisów Regulaminu. 

10. Regulamin konkursu znajduje się w siedzibie szkoły oraz na stronie internetowej 
www.ogrodowa.edu.pl w zakładce „Aktualności”. 

 
§6. NAGRODY 

1. Nagrody ufundowane są przez ZSSiJO i mają postać cennych nagród rzeczowych. 
2. Nagradzane są trzy pierwsze miejsca – odpowiednio I, II i III nagroda. Zwycięscy 

konkursu otrzymują nagrody i dyplomy. 
3. Uczestnictwo pozostałych osób nienagrodzonych w Konkursie jest potwierdzane 

przez szkoły we własnym zakresie. 
 
§7. OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa. 
2. Komisja Konkursowa oceni dostarczone prace i dokona wyboru najlepszych trzech 

prac, które zostaną nagrodzone. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznego 
ogłoszenia wyników Konkursu w terminie nie późniejszym niż 14 dni po dokonaniu 
rozstrzygnięcia Konkursu przez Komisję Konkursową. 

3. Kryteria oceny: 
a. zgodność z regulaminem Konkursu 
b. trafność przekazu 
c. poprawność językowa 
d. oryginalność 
e. zgodność z tegoroczną tematyką konkursu. 

4. Zwycięzcy Konkursu otrzymają odpowiednio I, II i III nagrodę. O wygranej, terminie i 
formie wręczenia nagrody zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie do szkoły 
lub za pomocą poczty elektronicznej.  

5. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości oraz zamieszczone na 
stronie internetowej www.ogrodowa.edupage.org w zakładce „Aktualności” do 14 dni 
po rozstrzygnięciu Konkursu przez Komisję Konkursową. 

6. Wyniki Konkursu są ostateczne. 
7. We wszystkich kwestiach spornych decyzję podejmuje Komisja Konkursowa. 
8. W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać 

w sekretariacie szkoły: sekretariat@ogrodowa.edu.pl lub tel. 22 620 50 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
 

 
IMIĘ: ………………………………….     NAZWISKO: ……………………………………………………… KLASA: …….. 
    
NAZWA i ADRES SZKOŁY: ……………………………………………………….……….………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
KONTAKTOWY ADRES E-MAIL: …………………………………………………………………………... 
 
 

HASŁA ZGŁOSZONE DO KONKURSU (proszę napisać drukowanymi literami): 
 
1. Hasło z nazwą szkoły: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Hasło bez nazwy szkoły: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oświadczam, że przesłane slogany reklamowe są mojego autorstwa. Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania o Konkursie oraz innych wydarzeniach 
ZSSiJO.                 
                                                    
        Podpis ……………………………………..     
               


