
 

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO  

PRZEZ RADĘ RODZIÓW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE 

PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA 

KORCZAKA W RUDZIE BUGAJ 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Bugaj ogłasza konkurs 

wpłat na fundusz Rady Rodziców pt: 

„Najwyższe wpłaty na fundusz Rady Rodziców” 

Składka sugerowana 10zł na miesiąc,  50zł od dziecka na semestr. Mile widziane składki wyższe. 

Wpłat można dokonywać bezpośrednio na konto: 

98 8780 0007 0000 3779 1000 0001 

Koniecznie w tytule podając: Imię i nazwisko dziecka oraz klasę. 

Rok szkolny 2021/2022 

I edycja konkursu 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest Rada Rodziców przy Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj, Ruda Bugaj 54; 95-070 Aleksandrów Łódzki 

2. Konkurs będzie trwał od 01 września 2021r do 31 grudnia 2021r 

3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach 

wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w 

w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. 

 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich Uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 

w Rudzie Bugaj, ich Rodziców i Opiekunów. Do konkursu przystępują poszczególne klasy Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Bugaj, wpłacając składki na fundusz Rady 

Rodziców. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie następujących warunków: 

✓ Zapoznanie z niniejszym regulaminem konkursu na stronie szkoły 

https://spruda.edupage.org/a/rada-rodzicow  

 

✓ Spełnienie warunków podanych w § 3 pkt.1-4 

https://spruda.edupage.org/a/rada-rodzicow


 
 

§ 3 

ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

1. Celem konkursu jest zachęcenie Rodziców i Uczniów do przekazywania dobrowolnych wpłat na 

fundusz Rady Rodziców, ewidencja środków wpłacanych przez Rodziców i Uczniów na potrzeby 

klas i szkoły oraz wyróżnienie tej klasy, która dokona najwyższej wpłaty w przeliczeniu na ucznia. 

2. Najwyższa wpłata w klasie  będzie podlegała następującemu wyliczeniu: kwota zebranych środków 

wyliczona na jednego ucznia w danej klasie (suma wpłat/liczbę uczniów w klasie). 

3. Przedmiotem konkursu jest wpłata proponowanej składki w wysokości 50zł na cele statutowe RR 

za każdego ucznia danej klasy, niezależnie od rodzeństwa. 

4. Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy RR tytułem wpłaty: cele statutowe RR, imię i 

nazwisko oraz klasa  

✓ przelewem na nr konta Rady Rodziców na podane powyżej konto RR   

 

✓ osobiście w dniu zebrań szkolnych 18.11.2021r. 

5. Prezydium Rady Rodziców na zebraniach oceniać będzie postęp wpłat poszczególnych klas, 

nadzorować na bieżąco wyniki konkursu oraz systematycznie informować rodziców na zebraniach 

klasowych. 

6. Konkurs wygra klasa, która zbierze najwięcej środków w przeliczeniu na jednego ucznia. 

7. Nagrodą w konkursie są bilety do kina na wybrany przez uczniów zwycięskiej klasy seans filmowy. 

8. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na stronie internetowej szkoły, a także na tablicy ogłoszeń 

w Szkole w terminie do 14.01.2022r. 

9. Nagroda zostanie przekazana na ręce wychowawcy zwycięskiej klasy, nie później niż 17 stycznia 

2022r 

10. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji 

rozstrzyga Organizator. 

 

§ 4 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej z oddziałami 

integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj, Ruda Bugaj 54, 95-070 Aleksandrów Łódzki. 

Z Administratorem kontaktować się można za pomocą adresu e-mail:  

 rada.rodzicow@spruda-aleksandrow-lodzki.pl we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zebrania dobrowolnych składek 

rodziców zgodnie z art. 84 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe w związku z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO 

przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń i zobowiązań podatkowych.  

98 8780 0007 0000 3779 1000 0001 

mailto:rada.rodzicow@spruda-aleksandrow-lodzki.pl


 
2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, a także prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości przydzielenia składki do danej 

klasy w konkursie. Dane nie będą nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu. 

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. 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. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Rady Rodziców. 

3. W sytuacjach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje prezydium rady 

rodziców. 

 

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Bugaj 

 


