
 
 

REGULAMIN KONKURSU 

„Rozwiń kreatywność z LEGO" 
 

 

 

§1 Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem Konkursu „Rozwiń kreatywność 

z LEGO” (dalej „Konkurs”) jest: pani Marta Pacholec-

Grzyb wraz z Samorządem Uczniowskim przy ZSP 

w Świątnikach (zwana dalej „Organizatorem”). 

2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym 

regulaminem,  zwanym dalej „Regulaminem” oraz 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu 

art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. i nie podlega regulacjom tam zawartym. 

3. Konkurs jest związany z Międzynarodowym Dniem Lego ustanowionym w dniu 28 stycznia. 

4. W Konkursie może wziąć udział każdy uczeń lub uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Świątnikach, za zgodą przedstawiciela ustawowego („Uczestnik Konkursu”).  

5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, uczestnictwo w konkursie jest całkowicie 

dobrowolne.  

6. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są  przestrzegać Regulaminu. 

7. Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu oraz 

akceptacją Regulaminu. 

8. Konkurs trwa w dniach 30-31.01 2023r.  

9. W razie zaistnienia ważnych przyczyn, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień 

niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu. 

  

§2 Zasady Konkursu 
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zbudowanie własnej budowli z klocków LEGO pokazującej 

kreatywność Uczestnika. Budowla zwana będzie w dalszej części Regulaminu „Pracą Konkursową”. 

2. Prace Konkursowe należy dostarczyć do Organizatora w dniu 30.01.2023r. 

3. Prace Konkursowe powinny spełniać następujące parametry: 

a. muszą być zbudowane tylko z oryginalnych klocków LEGO (nie dopuszcza się klocków 

innych firm), 

b. podstawa budowli musi zmieścić się w kwadracie 30cm x 30 cm, 

c. budowla ma być zbudowana przez Uczestnika według jego pomysłu, prace skopiowane, 

wykonane według gotowych instrukcji będą dyskwalifikowane. 

4. Prace Konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach: 

a. kategoria 1 – uczniowie i uczennice z klas I-III oraz Przedszkola, 

b. kategoria 2 – uczniowie i uczennice z klas IV-VIII. 

5. Prace Konkursowe będą oceniane w dniu 31.01.2023r. na długiej przerwie o 11.15 przez oddanie głosu 

na jedną budowlę w każdej kategorii przez każdego chętnego członka społeczności szkolnej ZSP 

w Świątnikach (uczniowie/uczennice, pracownicy). 

6. W przypadku, gdy kilka Prac Konkursowych otrzyma taką samą liczbę głosów, przy wyłonieniu 

Laureata decydowała będzie komisja w składzie p. Marta Pacholec-Grzyb, p. Ewa Szymajda, 

p. Tomasz Wypler. 

7. Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową.  

8. Niedozwolone jest zgłaszanie do Konkursu Prac Konkursowych:  



a. o treści niezgodnej z prawem lub zasadami współżycia społecznego; 

b. naruszających dobre obyczaje, w tym w szczególności o charakterze wulgarnym, 

pornograficznym, propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym, narodowym czy 

wyznaniowym; 

c. będących utworami do których prawa autorskie przysługują osobie innej niż zgłaszający daną 

Pracę Uczestnik Konkursu;  

d. zawierających treści naruszające prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa autorskie 

lub dobra osobiste osób trzecich); 

e. postanowienia niniejszego Regulaminu.. 

Prace Konkursowe nie spełniające wymagań określonych Regulaminie nie będą brane pod uwagę 

w trakcie Konkursu. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych Prac Konkursowych w zakresie ich 

zgodności z niniejszym Regulaminem. Prace Konkursowe zawierające treści niezgodne 

z Regulaminem lub przepisami prawa lub dobrymi obyczajami zostaną wykluczone z  Konkursu. 

12. Prace Konkursowe należy odebrać od Organizatora w dniu 31.01.2023. do godziny 15.00. Organizator 

nie ponosi odpowiedzialności za Prace po tym terminie. 

  

§3 Nagrody 
1. Organizator przewidział nagrodzenie jednego Uczestnika w każdej kategorii. Laureaci otrzymają 

nagrody w postaci zestawów LEGO. 

2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub zamiany na inną 

nagrodę rzeczową.  

  

§4 Ogłoszenie Laureatów oraz wydawanie nagród 
1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na najbliższym po 31.01.2023r. apelu w ZSP w Świątnikach i na 

stronie www.spswiatniki.sobotka.pl 

  

§5 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin dostępny jest na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły i na stronie 

www.spswiatniki.sobotka.pl 

 


