
 
 

 

 

„POMYSŁowy Dzień Dziecka” 

 

Warunki udziału w konkursie: 

1. Należy polubić fanpage SMOKa na FB 

2. Umieścić wpis z odpowiedzią na konkurs pod Wydarzeniem POMYSŁowy Dzień Dziecka 

3. Zachęcić znajomych do głosowania na ten właśnie wpis 

 

Regulamin konkursu: 

1. Konkurs trwa w dniach 03.VI-22.VI.2014 (włącznie) 

2. Konkursu "POMYSŁowy Dzień Dziecka" organizowany jest w ramach realizacji projektu SMOK – 

Skuteczny Model Kształcenia Nauczycieli w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi i przewlekle 

chorymi. 

3. Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie powinny być fanami profilu SMOKA na FB, 

zamieszczają  propozycje ciekawych pomysłów  Dzień Dziecka  w postaci krótkiego wpisu/zdjęcia 

namalowanej pracy itp. na naszym profilu pod Wydarzeniem Konkursowym do dnia 22.06.2014 

włącznie. Jednocześnie zamieszczają ten wpis na swojej tablicy dając możliwość głosowania swoim 

znajomym. 

4. Forma przedstawienia „Pomysłowego Dnia Dziecka” jest dowolna. Może to być opis lub rysunek 

czy inna praca. 

4. Jeśli autor wybrał formę tekstową, jedna osoba może zamieścić jeden wpis z Pomysłem na Dzień 

Dziecka nie dłuższy niż 1000 znaków (razem ze spacjami). Teksty zawierające więcej niż 600 znaków 

i/lub zawierające wulgaryzmy nie będą brały udziału w konkursie. 

5. W przypadku rysunków, obrazków i innych form malowanych i graficznych autor powinien zrobić 

zdjęcie pracy i wkleić je w postaci posta pod Wydarzeniem Konkursowym na naszym profilu na FB. 

5. Opublikowane Pomysły będą oceniane m.in. przez fanów portalu PI SMOK poprzez dodawanie 

komentarzy wskazujących najlepszy Pomysł pod Wydarzeniem od 03.06 do 22.06.2014. 



 
 

 

6. Komentarze, które nie będą związane tematycznie z konkursem zostaną usunięte przez 

Administratora fanpaga SMOKa. 

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 czerwca 2014 r. kiedy to Jury Konkursowe SMOKa przyzna 

nagrody za najciekawsze propozycje na „POMYSŁowy Dzień Dziecka” biorąc pod uwagę m.in. 

popularność jaką cieszyły się zamieszczane prace.   

8. Wyniki konkursu wraz ze zwycięskimi odpowiedziami zostaną opublikowane 23 czerwca 2014 roku 

w aktualnościach portalu www.smok.oditk.pl oraz na fanpagu SMOKa na FB a laureaci zostaną 

poproszeni o przesłanie danych e-mailem w celu ustalenia sposobu przekazania nagród. 

9. Prawa autorskie majątkowe do Pomysłów nadesłanych przez uczestników konkursu powinny 

należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec 

Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw 

wskutek wykorzystania przez Organizatora nadesłanych Pomysłów zgodnie z niniejszym 

Regulaminem. 

10. Wszyscy biorący udział w konkursie „POMYSŁowy Dzień Dziecka” akceptują niniejszy Regulamin 

oraz wyrażają zgodę na publikację nadesłanych przez siebie tekstów  na stronie www.smok.oditk.pl 

zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r. 

11. Zwycięzca ma prawo do wyboru nagrody. Kolejne miejsca wybierają nagrody spośród tych, które 

zostały. 

12. Jeśli osoba, której została przyznana nagroda nie zgłosi się po jej odbiór w ciągu 2 tygodni od dnia 

otrzymania informacji o nagrodzie, zostanie ona przekazana kolejnym uczestnikom. 

13. Projekt SMOK realizowany jest ze  środków UE Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach”, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.” 

 

 

 


