
KONKURS DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR59 W SZCZECINIE 

 

 

ZAKRES KONKURSU; 

Wpłaty na Radę Rodziców 

CZAS TRWANIA KONKURSU ; 

Od 04.11.2019 do 02.01.2020 

CEL KONKURSU ; 

Poprawa efektywności wpłat na Radę Rodziców 

NAGRODY ; 

1 MIEJSCE – PREMIA 300.00 PLN 

2 MIEJSCE – PREMIA 200.00 PLN 

3 MIEJSCE – PREMIA 100.00 PLN 

REGULAMIN ;* 

PKT.1 

W konkursie biorą udział wszystkie klasy SP 59. Konkurs trwa od 04.11.2019 do 02.01.2020    
włącznie. Ogłoszenie wyników na stronie internetowej Szkoły niezwłocznie po zakończeniu 
konkursu. Nagrody wypłacane są przez Radę  Rodziców gotówką na ręce skarbnika klasy. 
Wykorzystanie pozyskanych funduszy jest w formie dowolnej.  

PKT.2 

W przypadku braku możliwości wyłonienia zwycięzców ( 1-miejsce , 2-miejsce, 3-miejsce ) ze 
względu na wpływ składek przez więcej niż trzy klasy w jednym terminie podział nagród 
będzie wyglądać następująco; 

Wszystkie klasy otrzymają równo PREMIĘ w wysokości 200,00 pln 

 

Przykłady; 

a. Tego samego dnia wpłacają dwie klasy – obydwie klasy PREMIA po 200 pln 
Drugie miejsce PREMIA 200 pln 
Trzecie miejsce PREMIA 100 pln 

b. Tego samego dnia wpłacają dwie klasy – obydwie klasy PREMIA po 200 pln 
W dniu następnym też dwie klasy wpłacają w jednym dniu – obydwie klasy 
PREMIA po 200 pln 
Trzecie miejsce PREMIA 100 pln 



c. Tego samego dnia wpłacają trzy klasy – trzy klasy PREMIA po 200 pln 
d. Tego samego dnia wpłaci pięć klas – pięć klas PREMIA po 200 pln. 
e. Mamy zwycięzcę konkursu ( jedna klasa ) – PREMIA 300 pln 

W dniu następnym dwie lub więcej  klas wpłaci w jednym dniu – wszystkie klasy 
PREMIA po 200 pln 
 

 

Przedstawiciele klas lub skarbnik wpłaca składki na Radę Rodziców na konto Rady Rodziców. 

Konto PeKaO S.A     nr. 03 1240 3969 1111 0010 1599 1912 

Decyduje data wpływu na konto Rady Rodziców. 

Wpłata 100% uczniów oraz 100% wymaganej składki upoważnia daną klasę do kwalifikacji w 
konkursie. 

( 100% wymaganej składki – składka ogłoszona przez Radę Rodziców na rok szkolny 
2019/2020 tj. 60.00 zł na Rodzinę.) 

Klasa ,która uważa że spełniła warunki konkursu dostarcza listę wpłat do skarbnika RR celem 
sprawdzenia oraz weryfikacji. 

 

*Wszelkie spory oraz dochodzenie praw na drodze sądowej są wykluczone 

Wszelkie reklamacje należy składać na piśmie do Rady Rodziców w ciągu trzech dni roboczych od ogłoszenia       wyników. 

 

 

                                                                                                         


