Zarządzenie nr 4438/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 12 maja 2014r.

w sprawie: przeprowadzenia konkursu dla młodzieży szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.
Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 8 i 18, art. 30 ust 1 oraz art. 31 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594)
zarządzam co następuje:
§1
W ramach realizacji zadań z zakresu organizacji działań Public Relations
skierowanych do mieszkańców, ogłaszam konkurs dla młodzieży szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Bilet na siatkówkę”.
§2
Ustalam warunki konkursu, których treść stanowi załącznik nr 1.
§3
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta ds. Polityki Społecznej.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4438/2014 Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 12 maja 2014r.
REGULAMIN KONKURSU "BILET NA SIATKÓWKĘ"
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Huberta Jerzego Wagnera oraz Urząd Miasta
Płocka zwani dalej „Organizatorem”.
2. Fundatorem nagrody jest Fundacja Huberta Jerzego Wagnera oraz Urząd Miasta
Płocka zwani dalej „Fundatorem”.
3. Konkurs skierowany jest do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych działających na
terenie miasta Płocka.
4. Udział w konkursie oznacza, że szkoła zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu
i zaakceptowała jego postanowienia w całości, jak również zobowiązuje się do
przestrzegania w nim zasad i warunków. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i
nieodpłatne.
5. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego
uczestników.
6. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.plock.eu.
§2
Uczestnictwo w Konkursie
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
działających na terenie Płocka, które zgłoszą swój udział.
2. Zgłoszenia szkoły (Zespołu Szkół) może dokonać Dyrektor lub upoważniony przez
niego nauczyciel. Formularz zgłoszenia (złącznik nr 1) należy przesłać do Urzędu Miasta
Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock listownie lub mailem (skan z pieczęcią i podpisem
upoważnionej osoby) na adres: komunikacjaspoleczna@plock.eu do 19 maja 2014.

§3
Przebieg i warunki udziału w Konkursie
1.

Szkoła (Zespół Szkół), która w terminie zgłosi swój udział otrzyma pytania do

przeprowadzenia testu spośród uczniów swojej placówki.

Pytania do testu należy odebrać w Zespole Komunikacji Społecznej Wydziału

2.

Promocji i Informacji UMP pok 221, Pl. Stary Rynek 1, 09-402 Płock, w dniu 22 maja
2014.
3. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu oraz dokonania
wyboru zwycięzców konkursu szkoła powoła Komisję konkursową.
4. Komisja konkursowa przeprowadzi test wiedzy o Piłce Siatkowej spośród uczniów w
dniu 26 maja o godz. 9.00.
5. Pytania dotyczą podstawowej wiedzy z zakresu piłki siatkowej, Plus Ligi, Orlen Ligi,
rozgrywek Reprezentacji Polski Kobiet i Mężczyzn i są pytaniami zamkniętymi,
jednokrotnego wyboru. Za każdą poprawną odpowiedź przysługuje 1 punkt.
6. Szkoła (Zespół Szkół) która zgłosi się do konkursu zapewni dla zwycięskiej grupy
uczniów opiekuna w dniu 28 lub 29 czerwca 2014.
§4
Zasady wyłaniania zwycięzców
1. Zwycięzcami Konkursu w każdej szkole jest grupa 12 osób uczniów, które otrzymają
największą liczbę punktów na teście (wraz z 1 opiekunem grupy).
2. W przypadku gdy w danej szkole będzie problem z wyłonieniem pierwszych 12 osób
Komisja konkursowa przeprowadzi dogrywkę.
3. Po zakończeniu czynności konkursowych Komisja w danej szkole przekaże wyniki
konkursu do Urzędu Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1 do Zespołu Komunikacji Społecznej
w Wydziale Promocji i Informacji pok. 221 Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, na formularzu
(załącznik nr 2) w terminie do 2 czerwca 2014.
§ 5.
Nagrody
1.

Nagrodami w konkursie są wejściówki na sobotni lub niedzielny mecz Ligi
Europejskiej z udziałem Reprezentacji Polski. Mecze zostaną rozegrane 28 i 29
czerwca 2014 roku w Orlen Arenie w Płocku.

2.

Nie ma możliwości zamiany nagród na ich równowartość w gotówce lub zamiany
na inną nagrodę.

3.

Wartość nagrody nie przekracza kwoty 760 zł. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) wartość nagrody jest wolna od podatku
dochodowego.
4.

O terminie wręczenia nagród szkoły zostaną poinformowane oddzielnym pismem.

5.

Nagrody nie odebrane pozostają do dyspozycji Fundatora.
§ 6.
Postanowienia końcowe

1.

Spory odnoszące się do i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez
Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora są ostateczne.

2.

Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540). 3. Organizator
zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany
wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie internetowej Portalu
Organizatora.

3.

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach
internetowych Portalu Organizatora.

4.

Do wszelkich spraw związanych z Konkursem i niniejszym regulaminem stosuje się
przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
KONKURS „BILET NA SIATKÓWKĘ”

Nazwa szkoły: ................................................................................................................
Adres: …....................................................................................................................
E-mail:.......................................................................................................................
Telefon:.............................................................................
Osoba koordynująca:…........................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w
Regulaminie.

PIECZĘĆ SZKOŁY

PODPIS DYREKTORA
/LUB UPOWAŻNIONEJ OSOBY
…....................................................

Załącznik nr 2
PROTOKÓŁ Z PRZEPRAWADZENIA TESTU WIEDZY
Z ZAKRERSU PIŁKI SATKOWEJ

Nazwa szkoły:...........................................................................................................
Adres …...................................................................................................................
Łączna liczba uczniów biorących udział w teście: ….................. w dniu: …......................
Lista uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów:

Imię i nazwisko

Liczba punktów

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Imię i nazwisko opiekuna dla grupy młodzieży w dniu 28 lub 29 czerwca 2014.
…...........................................................................

data

…................................

Pieczęć szkoły i podpis upoważnionej osoby

….................................................................................

