Drodzy Koledzy, Drogie Koleżanki,
Samorząd Uczniowski zachęca Wszystkie Dzieciaki do
udziału w konkursie na Najlepszy List do Pana
Starosty - "TAK! DLA CHODNIKA DO SZKOŁY!"
Jest to inicjatywa uczniowska, której celem jest
wsparcie
dzieciaków
z
Cegielni
codziennie
podążających ul. Polną do szkoły. Wszyscy dobrze
wiemy, jak bardzo jest to niebezpieczna. droga! Pełno
na niej rozpędzonych samochodów, brakuje chodnika,
przejścia dla pieszych i utwardzonego pobocza..
Uważamy,
że
dla
Wszystkich
bezpieczeństwo
najmłodszych powinno być absolutnie priorytetowe!
Wierzymy, że pozytywny przekaz zawarty w listach,,
kartkach i mailach kierowanych do Pana Starosty
przekona go do podjęcia decyzji o wpisaniu zadania
polegającego na budowie chodnika w ul. Polnej do
przyszłorocznego budżetu

Z pozdrowieniami
Samorząd Uczniowski

Regulamin konkursu na Najlepszy List do Starosty
"TAK! DLA CHODNIKA DO SZKOŁY!"
Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski SP2 w
Słupnie
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych listów napisanych
przez uczniów Szkoły Podstawowej SP2 w Słupnie
Uczestnikiem konkursu może być każde dziecko, którego list
trafi do: urny w szkole lub wyśle zdjęcie/scan na adres:

sp2slupno@radzymin.pl
Listy można nadsyłać do dnia 06 grudnia
W lewym górnym rogu listu, należy podać: imię i nazwisko
uczestnika konkursu oraz adres e-mail
Wyłonienie zwycięsców odbędzie się w dwóch etapach.
W pierwszym etapie, samorząd szkolny SP2 w Słupnie
wybierze 3 najlepsze listy.
·W drugim (finałowym) etapie na portalu Facebook Szkoły SP
w Słupnie (https://pl-pl.facebook.com/SP2SLUPNO/), zostanie
przeprowadzone głosowanie internautów, którzy zadecydują o
przyznaniu I-go; II- go, i III-go miejsca
W konkursie przewidziano następujące nagrody i wyróżnienia:
1) Wyróżnienia: 10 nagród dla 10 pierwszych listów
(rodzaj nagrody jest jeszcze ustalany),
2) Dla najlepszych trzech prac będzie karta podarunkowa
do wszystkich sklepów w Galerii ARKADIA
I miejsce (300 zł)
II miejsce (200 zł)
III miejsce (100 zł)

Głosowanie na Facebooku odbędzie się od 21 – 23 grudnia
Wyniki zostaną ogłoszone do 31 grudnia 2020 roku
Nagrody zostaną wysłane do laureatów pocztą na koszt
organizatora konkursu.
Nadesłanie listu stanowi jednocześnie deklarację, że osoba
nadsyłająca jest autorem/autorką listu.
Uczestnicy zgadzają się do przekazania wszelkich praw
autorskich związanych z wykorzystaniem przez Organizatora
zwycięskich listów oraz wyrażają zgodę na ich publikację w
mediach społecznościowych jak i prasie lokalnej.
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją
przez Uczestnika regulaminu konkursu, który w całości
zobowiązuje Uczestnika do przestrzegania określonych w nim
zasad.
W przypadku podejrzenia o nieuczciwe pozyskiwanie głosów
(głosy z kont nieaktywnych i/lub, głosy z kont sztucznie
wytworzonych itd.) Organizator zastrzega sobie prawo do
dyskwalifikacji uczestnika w trybie natychmiastowym.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w
niniejszym regulaminie.
Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu
pieniężnego za którąkolwiek z nagród.
Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub
odwołania konkursu.
Wszystkie napisane listy przez uczestników Organizator wyśle
na adres Starostwa Powiatowego w Wołominie z nadzieją, iż
nasz głos zostanie wysłuchany!

Powodzenia!

TAK! DLA CHODNIKA DO SZKOŁY W UL. POLNEJ 4304W

Imię:
Nazwisko:
e-mail:

