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1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs mający na celu wzrost 

płatności składek na cele Rady Rodziców. 

2. Celem konkursu jest promowanie wpłat na Fundusz Rady Rodziców oraz wyróżnienie 

klasy, która osiągnie najwyższy procentowy poziom  wpłat  na Radę Rodziców                                         

( stosunek liczby wpłat w danej klasie/ na liczbę dzieci w oddziale/ klasie). 

3. Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Olimpijczyków 

Polskich w Rzeplinie. 

4. Konkurs jest organizowany na terenie Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w 

Rzeplinie. 

5.  Zgodnie  z  uchwałą  Rady  Rodziców  - rodzic może dokonać wpłaty w  wysokości 

rocznej  składki  wynosi 35zł, 40zł lub 50zł  

6.  Konkurs  przewiduje przyznanie  nagrody w postaci biletu na basen do Stargardu lub 

dofinansowanie w tej samej kwocie co bilet na basen na dowolny cel dla klasy, która uzyska 

100% wpłat. W przypadku braku takiej klasy bierze się pod uwagę najwyższy wynik 

procentowy uzyskanych wpłat . W sytuacji dwóch lub więcej takich samych osiągniętych 

wyników procentowych będzie brana pod uwagę data ostatniej wpłaty.  

7. Zwycięzcą konkursu staje się klasa, która osiągnie najwyższy poziom procentowy wpłat  na 

fundusz Rady Rodziców. 

8. Nagroda wypłacana będzie w gotówce wychowawcy klasy przez Radę Rodziców, na 

podstawie dowodu wpłaty. 

9.  Dysponentem  wypłaconej  kwoty pieniężnej  będą  uczniowie  oraz  rodzice  uczniów  w 

porozumieniu z wychowawcą klasy. 

10. Uczestnikami konkursu są wszystkie klasy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków 

Polskich , które dokonają wpłat na Radę Rodziców w terminie do 31 marca 2023r. 

11.  Konkurs  nie  wymaga  zgłoszenia  uczestnictwa.  Każda  klasa  dokonując  wpłat  na   

Radę Rodziców staje się automatycznie uczestnikiem konkursu. 



12.  W  konkursie  uwzględniane  będą  wpłaty  na  Fundusz  Rady  Rodziców  dokonane  od

  1.09.2022r. 

13. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną przez Radę Rodziców do 05.04.2023r.  

14. Rada Rodziców ogłaszając wyniki kierować się może tylko warunkami konkursu 

zawartymi w niniejszym Regulaminie. 

15. Wyniki konkursu przedstawione zostaną w Librusie w dzienniku elektronicznym i na 

tablicy ogłoszeniowej przy wejściu do Szkoły . 

16. Wszelkie zastrzeżenia,  co do przebiegu  i rozstrzygnięcia  konkursu, mogą być wnoszone 

przez jego uczestników w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników do Rady Rodziców. 

17.  Regulamin  wchodzi  w  życie  z  dniem  jego  akceptacji  w  powyższej  treści  przez              

    Radę Rodziców i zaakceptowania go przez Dyrektora Szkoły. 

 


