Kędzierzyn-Koźle, 27.04.2021

Regulamin konkursu
„Kopernik okiem kandydatów”
Informacje wstępne:
1. Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika z
siedzibą na ul. Matejki 19 w Kędzierzynie-Koźlu, zwany dalej także Szkołą.
2. W konkursie może wziąć udział każda osoba spełniająca warunki uczestnictwa.
3. Administratorem danych osobowych przesłanych w formularzu zgłoszeniowym jest
Organizator.
4. Konkurs rozpoczyna się od dnia 30.04.2021 i trwać będzie do 30.06.2021.
5. Regulamin wchodzi w życie wraz z datą rozpoczęcia konkursu.

Warunki uczestnictwa:
6. Warunkami uczestnictwa w konkursie są:
a. wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w tym udzielenie odpowiedzi na
pytanie konkursowe „Dlaczego chcesz być uczniem II Liceum
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w K-Koźlu?”.
b. kandydowanie na ucznia Szkoły na rok szkolny 2021/2022
c. brak pokrewieństwa z członkami komisji konkursowej
7. Przesłane prace będą wykorzystane do celów konkursowych. Mogą zostać także
wykorzystane w celach archiwalnych oraz promocji szkoły.

Wybór zwycięzców:
8. Klasyfikacji prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora w
składzie: Mgr Koryna Warzecha, Mgr Marek Słota, Mgr Katarzyna Kempa,
P. Michalina Ptaszyńska
9. Spośród przesłanych odpowiedzi, komisja konkursowa wybierze trzy najciekawsze
prace, w tym jedną zwycięską.
10. Komisja konkursowa może przydzielić dodatkowe wyróżnienia i nagrody dla
pozostałych prac, nie określone w niniejszym regulaminie.
11. Decyzje Komisji konkursowej mają charakter ostateczny. W przypadku akceptacji
odwołania, komisja może dodatkowo nagrodzić autora pracy.

Nagrody:
12. Autorzy wybranych prac zostaną nagrodzeni pakietem gadżetów szkolnych.
13. Autor pracy zwycięskiej zostanie nagrodzony dodatkowo możliwością wykorzystania
ulgi uczniowskiej w postaci „Tydzień bez pytania” podczas pierwszego roku nauki w
Szkole. Zasady funkcjonowania ulgi zostaną opisane w dalszej części regulaminu.
14. Nagrody zostaną przekazane w pierwszych 2 tygodniach roku szkolnego 2021/2022.
15. Nagroda przepada w przypadku nie podjęcia nauki przez uczestnika w szkole.
Wybierana jest wtedy kolejna praca do nagrodzenia.
16. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.

Odwołania:
17. Wszelkie pytania i odwołania prosimy kierować na adres e-mail
sekretariat@lo2kk.edu.pl w terminie do 2 tygodni od zakończenia konkursu.

Ulga uczniowska „Tydzień bez pytania”:
18. Jednostką udzielającą ulgi jest Dyrektor Szkoły na niniejszych warunkach.
19. Okres funkcjonowania ulgi to tydzień roboczy, czyli 5 dni. Ulga rozpoczyna się w
poniedziałek i kończy w piątek wybranego tygodnia.
20. Chęć użycia ulgi, uczeń zgłasza do Opiekuna Samorządu Uczniowskiego Szkoły nie
później niż w piątek poprzedzający tydzień obowiązywania ulgi.
21. Ulga jest ważna tylko podczas pierwszego roku nauki w Szkole oraz nie ulega
przekazaniu na inne osoby.
22. Ulgę zobowiązują się respektować wszyscy nauczyciele Szkoły
23. Ulga zwalnia z przymusowej odpowiedzi na pytania nauczyciela oraz uprawnia do nie
przyjęcia oceny z jednej niezapowiedzianej kartkówki lub innej formy testu, jeśli
zostało to zgłoszone przed jego rozpoczęciem.
24. Ulga nie zwalnia z obowiązku wykonywania zadań domowych, brania udziału w
wszystkich formach testu, w tym kartkówkach oraz nie uprawnia do nie przyjęcia
oceny w innych przypadkach, niż zostało to opisane w pkt. 23.

