
REGULAMIN KONKURSU  
„Stanisław Szpotański - duma Kobyłki” 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Stanisław Szpotański - duma Kobyłki” i jest zwany 

dalej: "Konkursem". 
1. Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kobyłki, Al. Jana Pawła II 22,  

05-230 Kobyłka, zwany dalej „Organizatorem”. 
2. Nagrody pozyskane zostały na podstawie współpracy Organizatora z różnymi instytucjami  

i organizacjami z terenu powiatu wołomińskiego.  
3. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie 2 listopada - 10 grudnia 2016r. 
4. Konkurs będzie przeprowadzony w formie testu jednokrotnego wyboru. 

 
§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która uczęszcza do 

gimnazjum w Kobyłce.  
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 

a. zapoznanie się z regulaminem konkursu, 
b. spełnienie warunków podanych w §2 p.1, 
c. złożenie deklaracji uczestnictwa u „Organizatora”  

na adres j.w. lub na adres e-mail: andrzej04@gmail.com  
 

§ 3 
ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

1. Konkurs ma formę sprawdzianu wiedzy Uczestnika w oparciu o przekazane  materiały źródłowe 
tj. publikacji Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kobyłka pt.: „STANISŁAW SZPOTAŃSKI – 
ZAPOMNIANY PISARZ”. Publikacja zostanie przekazana bezpłatnie po złożeniu deklaracji 
udziału w konkursie. 

2. Nagrody w Konkursie wręczane będą przez Organizatora. Przewiduje się możliwość wręczania 
nagród specjalnych ufundowanych przez innych fundatorów. 

3. Pisanie testu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 7 grudnia  2016 roku o godzinie 16.00 
 w sali  Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce przy Al. Jana Pawła II 22. 

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji 
rozstrzyga „Organizator”. 

 
§ 4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych 

osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu oraz złożenia oświadczenia o uczęszczaniu do 
gimnazjum na terenie miasta Kobyłka.  

2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz 
w związku z wydaniem nagród. 

 
§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 
poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania 
go na stronie internetowej Organizatora. 
 
 

                                                        

 

                                                     Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kobyłka

mailto:andrzej04@gmail.com


Deklaracja udziału w konkursie „Stanisław Szpotański-duma Kobyłki” 

 

Dane uczestnika konkursu:  

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….……………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy: …………………………………………... 

e-mail: …………………………………………………..………. 

Nazwa szkoły / klasa 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

1. Deklaruję udział w konkursie „Stanisław Szpotański – duma Kobyłki” 

organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kobyłki. 

2. Zapoznałem/ zapoznałam się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego 

zapisy.  

3. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie dla 

potrzeb konkursu.  

4. Odebrałem/odebrałam materiały źródłowe. 

 

Miejscowość i data; czytelny podpis uczestnika 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

Podpis opiekuna prawnego 

 


