
 

 

KONKURS MIKOŁAJKOWY 

Edycja II 2019 

 

 

 

1. Zasady konkursu są opisane w regulaminie. 

2. Co należy zrobić? 

a. Wysłać formularz zgłoszeniowy - nauczyciel klasy chętnej do wzięcia udziału w 

konkursie proszony jest o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i 

odesłanie jego skanu na adres pracownia@planetakreatywnosci.com do 26 listopada 

2019 roku. 

b. Stworzyć robota - uczniowie danej klasy wspólnie z nauczycielem tworzą robota z 

dowolnych materiałów – jeden robot na klasę. 

c. Wysłać zdjęcia wykonanego robota na adres: pracownia@planetakreatywnosci.com 

do 3 grudnia 2019 roku. 

d. Dostarczyć pracę – dnia 6 grudnia 2019 roku należy osobiście dostarczyć stworzoną 

pracę do pracowni Planeta Kreatywności przy ul. Browarnej 18 w Siedlcach. 

W tym celu należy telefonicznie ustalić termin swojego przybycia. 

e. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 10 grudnia 2019 roku w serwisie Facebook 

https://www.facebook.com/PlanetaKreatywnosci/ oraz na stronie 

www.planetakreatywnosci. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie o wygranej 

w celu organizacji i odebrania nagrody. 

3. Zdobytą nagrodę tj. Darmowe Warsztaty Mikołajkowe dla klasy należy zrealizować do   

3 stycznia 2020 roku po wcześniejszym ustaleniu dogodnego terminu. 

W celu realizacji warsztatów, należy udostępnić prowadzącym tj. firmie Planeta 

Kreatywności salę lekcyjną z dostępem do krzeseł, stolików i ekranu projekcyjnego na 

czas 2 godzin lekcyjnych (1,5 godziny zegarowej). 

 

 

 

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem konkursu.  

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: 

tel: 537 413 837, 794 720 239  

 pracownia@planetakreatywnosci.com 

Planeta Kreatywności  

ul. Browarna 18, Siedlce 

NIP: 824 180 71 51 

…………………………………………. 

                                                                                          podpis organizatora 

mailto:pracownia@planetakreatywnosci.com
https://www.facebook.com/PlanetaKreatywnosci/
http://www.planetakreatywnosci/
mailto:pracownia@planetakreatywnosci.com


REGULAMIN KONKURSU 

 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą RoboPomocnik. 

2. Organizatorem Konkursu jest firma Planeta Kreatywności Kinga Wąsowska mająca 

siedzibę przy ul. Nadrzecznej 4, 07-110 Grębków realizująca swoje usługi w pracowni 

Planeta Kreatywności przy ul. Browarnej 18, Siedlce oraz pozostałych placówkach. 

3. Partnerem konkursu jest firma Twój Robot. 

4. Fundatorem nagród jest firma Planeta Kreatywności Kinga Wąsowska mająca 

siedzibę przy ul. Nadrzecznej 4, 07-110 Grębków realizująca swoje usługi w 

pracowni Planeta Kreatywności przy ul. Browarnej 18, Siedlce oraz pozostałych 

placówkach. 

5. Konkurs jest przeprowadzony w szkołach z terenu Siedlec, Węgrowa oraz okolic.  
 

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być osoba, która: 

a) jest nauczycielem pracującym w szkole na terenie miasta Siedlce, Węgrów. 

b) jest uczniem szkoły w Siedlcach, Węgrowie. 

c) nie jest pracownikiem firmy Planeta Kreatywności i/lub Twój Robot. 

d) nie jest członkiem rodziny pracownika firmy Planeta Kreatywności i/lub Twój Robot. 

 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1. 

b) szkoły są zobowiązane do wywieszenia plakatów oraz udostępnienia w swoich klasach 

informacji o w/w konkursie. Firma Planeta Kreatywności przekaże na rzecz szkoły 

odpowiednią ilość plakatów. 

 

3. Nauczyciel wspólnie ze swoją klasą tworzą robota z dowolnych materiałów  (papier, kartony 

itp.).  Forma, wielkość oraz sposób wykonania jest dowolny. Po wykonaniu robota należy 

zrobić jego zdjęcia i wysłać na adres pracownia@planetakreatywnosci.com oraz dostarczyć 

go do Naszej pracowni  Planeta Kreatywności, Siedlce ul. Browarna 18, po wcześniejszym 

kontakcie i umówieniu terminu spotkania.  
 

§ 3 

NAGRODY 
 

 Nagrodą w Konkursie są: 

Darmowe warsztaty z robotyki, przeprowadzone na terenie szkoły, w klasie, która zdobyła 

w/w nagrodę, oraz puchar dla klasy. Nagrody będą przyznane 5 najlepszym pracom, a tym 

samym ich twórcom.  

 

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, 

którzy z pomocą nauczycieli wykonali robota i wysłali na adres 

pracownia@planetakreatywnosci.com zdjęcia swoich konstrukcji oraz dostarczyli je do 

Naszej pracowni. 
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3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję 

konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień 

tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

 

4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez kontakt telefoniczny w 

ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu. 

 

5. Nagrody zostaną wręczone podczas wygranych warsztatów. 

 

6. Po wyłonieniu zwycięzcy, będzie możliwość odebrania dostarczonych prac w ciągu 14 dni, 

po wcześniejszym ustaleniu terminu. 

 
 

§ 4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych 

danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. 

kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody. 

 

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. 

 

3. Przystępując do Konkursu, nauczyciel zobowiązany jest do podpisania zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w celach o których mowa w § 4 pkt 2 oraz zgody 

wizerunkowej na opublikowanie stworzonych robotów na serwisach internetowych Facebook 

oraz stronie internetowej www.planetakreatywnosci.com oraz www.twojrobot.pl.  
 

4. Dane, o których mowa wyżej będą przetwarzane tylko na potrzeby przeprowadzenia 

konkursu i zgodnie z powszechnym prawem RODO.  

 

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to 

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian 

terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od 

czasu opublikowania go na stronie www.planetakreatywnosci.com. 
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ZGŁOSZENIE KONKURSOWE 
 
 
 

1. Dane nauczyciela: 
 
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nazwa szkoły, adres: …………………………………………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Liczba dzieci w klasie: ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Klasa: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Planetę Kreatywności mającą siedzibę przy ul. Nadrzecznej 4 w 07-110 Grębków, NIP: 

8241807151 moich danych osobowych w postaci: 

• numeru telefonu, 

• adresu e-mail, 

- w celu umożliwienia kontaktowania się ze mną przy wykorzystaniu ww. danych podczas trwania konkursu. 

Nie wyrażam zgodny na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, o którym mowa powyżej. 

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do kontaktu w sprawie ogłoszenia wyników, ustalenia terminu 

warsztatów itp.  

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 
 

Zapoznałem/am się z treścią regulaminu konkursu i akceptuję jego postanowienia. Zamieszczone w nim są wszystkie ważne informację 

dot. konkursu. Udzielam również zgody na udzielenie praw autorskich do wykonanych prac na potrzeby konkursy i zgadzam się na opublikowanie 

zdjęć robotów na stronie Facebook, www.planetakreatywnosci.com oraz www.twojrobot.pl. Powyższa zgoda wizerunkowa obejmuje tylko i 

wyłącznie okres trwania konkursu i jest niezbędna do ogłoszenia wyników. Po wyłonieniu zwycięzcy pełne prawa autorskie do wykonanych prac 

należeć będą do ich autorów, firma Planeta Kreatywności nie będzie ubiegać się o ich odebranie.   

 

 

Brak akceptacji załączonego regulaminu wiążę się z brakiem możliwości zapisu na konkurs.  

 
 

………………………………………………………………. 
data i podpis nauczyciela 
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