
 
Regulamin konkursu „Rodzice wpłacają - klasy zyskają” 

dla klas 1-8 w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zbrosławicach, 
dotyczący wpłat na konto Rady Rodziców dobrowolnych składek. 

 
1. Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki 

w Zbrosławicach. 
2. Uczestnikami konkursu są wszyscy Rodzice uczniów, tworzący klasy w Szkole Podstawowej im. T. 

Kościuszki w Zbrosławicach. 
3. Celem konkursu jest zbiórka dobrowolnych składek na konto Rady Rodziców w terminie do 

31.12.2021r. 
4. Rodzice dokonują dobrowolnych wpłat na konto Rady Rodziców 23 1020 2368 0000 2102 0633 3712 

(PKO BP SA) SKO KONTO DLA RADY RODZIÓW 
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im T. Kościuszki w Zbrosławicach; 42-674 Zbrosławice, ul. 
Wolności 67. 
W tytule proszę wpisać imię nazwisko dziecka, którego dotyczy wpłata i klasa, do której 
uczęszcza dziecko.  
W przypadku, gdy do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko, należy wpłacić składki odrębnymi 
przelewami, lub w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko, klasa jednego dziecka; imię i nazwisko, 
klasa drugiego dziecka; 

5. Czas trwania konkursu: od 01.09.2021 roku do 31.12.2021 roku. Rada Rodziców bierze pod uwagę 
wszystkie wpłaty, które wpłynęły na konto RR od 01.09.2021r. W przypadku braku informacji kogo 
dotyczy wpłata (brak informacji: imię i nazwisko dziecka, klasa), RR będzie kontaktować się z danym 
rodzicem, który dokonał wpłaty. 

6. Rada Rodziców przyzna nagrodę w wysokości: 
• 500 zł klasie, która jako pierwsza dokona wpłaty na konto RR składek od wszystkich (100%) 

rodziców uczniów wchodzących w skład klasy w terminie do 31.12.2021r.  
• 300 zł klasie, która jako druga dokona wpłaty na konto RR składek od wszystkich (100%) 

rodziców uczniów wchodzących w skład klasy w terminie do 31.12.2021r. 
• 200 zł klasie, która jako trzecia dokona wpłaty na ko to RR składek od wszystkich (100%) 

rodziców uczniów wchodzących w skład klasy w terminie do 31.12.2021r. (Liczy się data 
księgowania na koncie RR). 
 

Nagrody zostaną przeznaczone na cel wskazany przez klasę np. Dofinansowanie wycieczki, wyjścia 
do kina itp. 

7. W przypadku, gdy do dnia 31.12.2021 r. żadna z klas nie dokona wpłat na konto RR składek od 
wszystkich (100%) rodziców uczniów wchodzących w skład klasy, nagrody, o których mowa w pkt. 6 
Rada Rodziców przyzna klasom, które dokonają wpłat przez najwyższy % rodziców klasy. W 
przypadku, gdy dwie klasy będą miały procent wpłat na takim samym poziomie, liczy się wyższa 
liczba wpłat rodziców z danej klasy.   

8. W przypadku, gdy ostatni rodzic z danej klasy wpłaci tego samego dnia, co rodzic z innej klasy, liczy 
się data i kolejność księgowania w banku. Prezydium Rady co tydzień, począwszy od 
01.11.2021r.  będzie przekazywać informację członkom Rady Rodziców o liczbie wpłat z danej klasy 
(bez wskazywania kwot i nazwisk). 

9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 31.01.2022 roku. RR zamieści ogłoszenie o wynikach 
konkursu na stronie internetowej szkoły oraz w wiadomości wysłanej rodzicom przez MobiDziennik. 

10. Udział Rodzica w konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym 
regulaminie . 

11. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 
12. 12. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją konkursu będą rozstrzygane polubownie 

przez Prezydium Rady Rodziców . 
13. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Szkoły.  
 


