
REGULAMIN KONKURSU  

„RAZEM-AKTYWNIE-W ZIELONKACH” 

 

§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 

w Zielonkach (dalej: Rada Rodziców lub RR). 

2. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów i ich rodzin do aktywności na świeżym powietrzu 

i wspólnej pozalekcyjnej integracji. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie 10 marca 2023-22 maja 2023. 

§ 2  

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Zielonkach (dalej: Szkoła), przy czym konkurs ma charakter drużynowy. Drużyną może 

być cała klasa lub grupa uczniów w danej klasy lub grupa uczniów różnych klasa, wraz 

z opiekunami.  

2. Zgłoszenia drużyny do konkursu dokonuje rodzic/opiekun prawny jednego z członków 

drużyny. Przesyła on zgłoszenie drużyny do przedstawiciela klasy w RR, który następnie 

przekaże informację RR lub bezpośrednio na adres email RR: radarodziców@spzielonki.pl.  

3. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 2 powyżej obejmuje: 

a. wskazanie klasy, która przystępuje do konkursu, a w przypadku drużyn, w których 

skład wchodzą uczniowie z różnych klas - skład drużyny (imię i nazwisko jej członków),  

b. nazwę drużyny (opcjonalnie), 

c. przedstawiciela drużyny (do kontaktu) wraz z danymi kontaktowymi (imię i nazwisko, 

adres email, numer telefonu), przy czym przedstawicielem drużyny może być 

wyłącznie rodzic (opiekun prawny) jednego z członków drużyny.  

4. Zgłoszenie do konkursu może polegać na przesłaniu potwierdzenia pierwszej wycieczki, 

o którym mowa w par. 3 niniejszego regulaminu, przy czym należy podać wszystkie dane 

wskazane w pkt. 3 powyżej.   

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem. 

Przyjmuje się, że zgłoszenie drużyny w sposób określony w pkt. 3 lub 4 niniejszego 

paragrafu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem konkursu oraz jego 

akceptacją przez wszystkich członków drużyny.  

§ 3 ZASADY  

KONKURSU I NAGRODY 

1. Każda drużyna samodzielnie organizuje i przeprowadza wycieczki krajoznawcze lub 

turystyczne, piesze lub rowerowe, a następnie przesyła na adres: 

radarodzicow@spzielonki.pl potwierdzenie odbycia wycieczki. Potwierdzenia odbycia 

powinny być przesyłane na bieżąco, po odbyciu danej wycieczki, w każdym razie nie później 

niż do dnia 22 maja 2023. 

2. Potwierdzenia odbycia wycieczki dokonuje się poprzez przesłanie przez przedstawiciela 

drużyny wiadomości email na adres wskazany w pkt. 1, która to wiadomość zawiera: 
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 podanie daty i trasy wycieczki oraz liczby uczestników z rozbiciem na liczbę uczniów 

i liczbę dorosłych opiekunów uczniów, 

 print screen/zdjęcie z dowolnej aplikacji mobilnej lub urządzenia monitorującego 

aktywność (np. zdjęcie sportowego zegarka, zrzut ekranu z telefonu lub zapis trasy 

z aplikacji typu Strava), 

 zdjęcie drużyny wykonane w miejscu, które było celem wycieczki (np. jeśli celem 

wycieczki było zdobycie szczytu górskiego – zdjęcie drużyny/ członków drużyny 

uczestniczących w danej wycieczce z danego szczytu górskiego).  

3. Za każdą wycieczkę drużyny otrzymują punkty wg następujących zasad: 

A. punktowane są wycieczki piesze nie krótsze niż 4 km oraz rowerowe nie krótsze niż 8 km, 

B. drużyna otrzymuje 10 punktów za każdy kilometr wycieczki pieszej oraz 10 punktów za 

każde 2 km wycieczki rowerowej, 

C. liczba punktów za daną wycieczkę mnożona jest przez liczbę uczestników z danej 

drużyny, którzy wzięli w niej udział, przy czym za każdego ucznia Szkoły mnożnik wynosi 

1, a za każdą inną osobę – 0,5,  

D. dodatkowo, w kategorii NAJAKTYWNIEJSZA KLASA, drużyny otrzymają punkty 

uzależnione od ilości uczniów danej klasy, biorących udział w wycieczce, wg 

następującego schematu: 

i. jeśli w wycieczce bierze udział co najmniej 5 uczniów danej klasy – drużyna 

otrzyma dodatkowo 50 punktów oraz po 20 dodatkowych punktów za każdego 

kolejnego ucznia danej klasy biorącego udział w danej wycieczce, 

ii. dodatkowo, jeśli w wycieczce bierze udział co najmniej 50% uczniów danej klasy 

– drużyna otrzymuje dodatkowe 50 punktów za daną wycieczkę, 

E. punkty mogą być zbierane także poprzez udział drużyn w tzw. QUESTACH, przy czym 

ilość punktów za dany quest będzie ustalana i przyznawana przez Organizatora 

indywidualnie, w odniesieniu do danego questu, w zależności od jego rodzaju; 

w przypadku większego zainteresowania tą kategorią aktywności wśród drużyn 

Organizator zastrzega sobie prawo wyodrębnienia kategorii QUESTOWA KLASA 

i przyznanie w niej dodatkowej nagrody. 

Ustala się, że potwierdzenie udziału drużyny w queście powinno nastąpić zgodnie 

z postanowieniami pkt. 1 i 2 powyżej, przy czym do wiadomości email należy załączyć, 

w formie zdjęcia, wypełnioną kartę questową (z pieczątką) oraz zdjęcie drużyny z trasy 

questu. Quest to gotowa gra terenowa. Szczegółowe informacje i  karty questowe 

dostępne są na stronie: https://questy.org.pl/. 

4. Nagrodami w konkursie są bilety do kina dla drużyn, które w czasie trwania konkursu 

uzbierają najwięcej punktów, przy czym przewiduje się przyznane co najmniej: 

 jednej nagrody w kategorii NAJAKTYWNIEJSZA KLASA, 

 jednej nagrody dla drużyn międzyklasowych, 

 jednej nagrody indywidualnej dla ucznia, który w czasie trwania konkursów uzyska 

indywidualnie największą ilość punktów w związku z uczestnictwem w wycieczkach, 

 w przypadku, o którym mowa w pkt. 4 lit. E niniejszego paragrafu – jednej nagrody dla 

QUESTOWEJ KLASY. 

5. Rada Rodziców ogłosi wyniki konkursu do dnia 31.05.2023. Realizacja nagród (drużynowe 

i indywidualne wyjścia do kina) do 23.06.2023. 
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6. RR nie jest organizatorem wycieczek i w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za 

uczestników wycieczek. W czasie wycieczek odpowiedzialność za uczestników (uczniów) 

wycieczek ponoszą ich rodzice.  

7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu czy przyznawanych punktów, postanowień 

niniejszego regulaminu i jego interpretacji, rozstrzyga Organizator. Wszelkie pytania 

i wątpliwości należy kierować na adres email: radarodzicow@spzielonki.pl.  

§ 4  

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez przedstawiciela drużyny danych 

wskazanych w par. 2 ust. 3 niniejszego regulaminu. Podanie danych jest całkowicie 

dobrowolne, przy czym nie podanie tych danych uniemożliwi udział drużyny w konkursie. 

2. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Rada Rodziców. We 

wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby konkursu 

należy kontaktować się na adres email: radarodzicow@spzielonki.pl.  

3. Dane osobowe uczestników konkursów będę przetwarzane wyłącznie na potrzeby 

przeprowadzenia konkursu, w tym przyznania nagród, nie będą udostępniane żadnym 

osobom ani podmiotom oraz zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu konkursu.  

4. Każda osoba, której dane osobowe będą przetwarzane przez RR na potrzeby konkursu ma 

prawo (1) żądania dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, (2) prawo do 

sprostowania (poprawiania) swoich danych, (3) prawo do ograniczenia przetwarzania 

danych, (4) prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-

193 Warszawa, ul. Stawki 2), (4) prawo do wniesienia sprzeciwu. 
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