REGULAMIN KONKURSU „OMNIBUS” (dalej: Regulamin)
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu
„OMNIBUS” (dalej : „Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 z
siedzibą w Brzesku przy ulicy Piastowskiej 2, 32-800 Brzesko (zwana
dalej: Organizatorem).
3. Celem konkursu jest promowanie wiedzy wśród uczniów Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku.
4. Przystępując do Konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej,
Uczestnik Konkursu akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej
www.zsp2.edu.pl
§2
UCZESTNICY KONKURSU
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, będące
uczniami Organizatora (zwane dalej: Uczestnikami) reprezentujące klasy
Technikum oraz Zasadniczą Szkołę Zawodową.
2. W pierwszym etapie Konkursu mogą brać udział przedstawiciele klasowi
(dalej: Przedstawiciele) wybrani przez klasę wraz z wychowawcą.
3. Przedstawicielami klasy biorącej udział w Konkursie mogą być trzej
Uczestnicy oraz dwóch Uczestników rezerwowych.
4. W drugim etapie Konkursu biorą udział Przedstawiciele oraz klasa
dopingująca swoich Przedstawicieli.
5. Klasa, która wyrazi chęć uczestnictwa w Konkursie zobowiązana jest do
zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptowania go.

Dodatkowo przedstawiciele klasy zobowiązani są podać następujące
dane:
• imię i nazwisko,
• klasa.
6. Celem Konkursu jest wyłonienie klasy, która wykaże się sprytem, taktyką
oraz wiedzą dotyczącą wielu dziedzin nauki i techniki.
§3
ZASADY KONKURSU
1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przedstawienie informacji od
wychowawcy dotyczącej wyboru trzech Uczestników do reprezentowania
klasy w Konkursie oraz dwóch Uczestników rezerwowych, którzy mogą
zastąpić nieobecnych Uczestników do dnia określonego terminu.
2. Organizator zobowiązany jest do powołania Komisji Konkursowej (dalej:
„Komisja”).
3. Do zadań Komisji należeć będzie: nadzór nad prawidłowym przebiegiem
Konkursu, wyłonienie zwycięzców Konkursu, ogłoszenie wyników
Konkursu oraz rozpatrywanie skarg zgłaszanych przez Uczestników.
4. Oceny i decyzje Komisja podejmuje na podstawie własnych ocen.
Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
5. Konkurs składa się z dwóch etapów.
6. Pierwszy etap Konkursu polega na rozwiązaniu testu składającego się z
30 zadań zamkniętych dotyczących wiedzy ogólnej przez wybraną grupę
Przedstawicieli w ciągu 45 minut. Etap ten odbędzie się w określonych
terminach podanych przez Organizatora na stronie internetowej
Organizatora. O zwycięstwie w pierwszym etapie Konkursu decyduje
zdobyta liczba punktów z testu oraz w przypadku uzyskania równej ilości
punktów czas rozwiązania testu.

7. W drugim etapie Konkursu wezmą udział trzy klasy z największą liczbą
punktów zdobytą w pierwszym etapie Konkursu.
8. Drugi etap Konkursu polega na odpowiedziach udzielanych przez
Uczestników na pytania o różnym stopniu trudności z takich dziedzin
nauki jak: fizyka, biologia, chemia, matematyka, geografia, technika,
wiedza ogólna (literatura, sztuka, kultura, film, muzyka). Pytania są
losowane przez Uczestników.
9. W drugim etapie Konkursu każda z klas odpowiada na pytania z każdej
dziedziny nauki o wybranym przez siebie z trzech możliwych stopniu
trudności. Reprezentanci dwóch klas z największą liczbą punktów
odpowiadają na pytania z wybranej przez przeciwnika dziedziny
jednocześnie mogąc wybrać stopień trudności pytania.
10. Zwycięzcami Konkursu zostaje klasa, która w drugim etapie Konkursu
uzyska największą liczbę punktów.
§4
NAGRODY
1. W Konkursie do wygrania jest nagroda dla całej klasy reprezentowanej
przez wybranych Przedstawicieli (Dalej: „Nagroda główna”).
2. Nagrodą główną jest wyjście do kina Planeta na bowling.
3. Nagroda może być zrealizowana do końca roku szkolnego 2015/2016.
4. Nagrodę główną otrzyma klasa, która zwycięży w drugim etapie
Konkursu.
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w dniu
zakończenia drugiego etapu Konkursu.
6. Informacje o wynikach Konkursu zostaną zamieszczone na stronie
www.zsp2.edu.pl/omnibus
rozstrzygnięcia Konkursu.
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7. Nagroda zostaną przekazane zwycięskiej klasie w wybranym przez nią
terminie określonym do końca roku 2017.
§5
SKARGI
1. Skargi odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie
pisemnie w terminie 7 dni od ogłoszenia zwycięzcy. Przedmiotem skargi
nie może być ocena odpowiedzi na pytania konkursowe dokonana przez
Komisję.
2. Prawo złożenia skargi przysługuje jedynie Uczestnikowi Konkursu.
3. Skarga powinna zawierać: imię, nazwisko, klasę oraz dokładny opis
przyczyny skargi.
4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od otrzymania skargi.
5. Decyzja Organizatora jest ostateczna i wiążąca.
§6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu
jest Organizator.
2. Przekazanie danych osobowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora jako administratora danych w
celach związanych z promocją szkoły zgodnie z Ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.
3. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w
zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią wyłączną podstawę
przeprowadzenia Konkursu. Wszelkie materiały reklamowe mają jedynie
charakter informacyjny i nie stanowią podstawy reklamacji.
2. Wykładnia postanowień Regulaminu należy wyłącznie do kompetencji
Komisji Konkursowej (Organizatora).
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zasad, terminów i treści
Regulaminu w trakcie trwania Konkursu bez podania przyczyny.

