
Regulamin konkursu „Drugie życie niebieskiej butelki -  Zrób to sam”

§1 Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa oraz sposób 
wyłaniania Zwycięzców w Konkursie „Drugie życie niebieskiej butelki - Zrób to 
sam” [dalej Konkurs] organizowanym przez Komisję Przedmiotów Matematyczno-
Przyrodniczych ZSTiO Meritum im. Piotra Kołodzieja w Siemianowicach Śląskich
 w ramach XVI Forum Nauki „Woda źródłem życia”.
2.Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest ZSTiO Meritum [dalej 
Organizator].
3. Konkurs zostanie zorganizowany w ZSTiO Meritum. Konkurs rozpoczyna się 20 
lutego 2017r. i kończy 24 marca 2017 roku.
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej ZSTiO Meritum oraz 
na profilu ZSTiO Meritum na portalu społecznościowym Facebook  w dniu 28 marca 
2017 roku. 

§ 2 Zasady Konkursu 
1. W konkursie może wziąć udział każdy z uczniów ZSTiO Meritum oraz uczniowie 
siemianowickich gimnazjów.  
2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie z dowolnej ilości niebieskich butelek po 
wodzie mineralnej (dowolnej objętości) praktycznego przedmiotu tzw. codziennego 
użytku oraz przyniesienie go do ZSTiO Meritum do dnia 24 marca 2017r. do godziny
12.00. Warunkiem koniecznym jest, aby przedmiot był wykonany własnoręcznie oraz
posiadał dołączoną instrukcję „krok po kroku”, tak aby ten sam przedmiot mogła 
wykonać inna osoba. Technika wykonania przedmiotu jest dowolna.
3. Każdy Uczestnik może wykonać dowolną liczbę prac.
4. Zwycięzców wybiera niezależne jury, składające się z 3 osób wytypowanych przez
Organizatora, dokonujące oceny zgłoszeń na podstawie oceny ich kreatywności.
5. Przynosząc pracę do ZSTiO Meritum Uczestnik oświadcza, że jest autorem pracy.

§ 3 Wyłonienie Zwycięzców i rozdanie nagród
1. W Konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.
2. Lista Zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej ZSTiO Meritum 
oraz na profilu ZSTiO Meritum na portalu społecznościowym Facebook  w dniu 
28.03.2017r. Tą droga zostanie również przekazana informacja o odbiorze nagród.

§ 4 Postanowienia końcowe
1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
Regulaminu.
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny oraz darmowy.
3. Dane osobowe uczestników Konkursu są zbierane wyłącznie na potrzeby 
prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i kontaktu z jego Uczestnikami.
4. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się 
z Organizatorem pod numerem telefonu 32 2290 914 lub przez szkolną stronę FB.
5. W kwestiach nieobjętych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.


