
REGULAMIN KONKURSU

“LEGOWISKO”

ZBIERAMY, WYGRYWAMY, POMAGAMY

...żeby Miau lepiej miał...

dla uczniów I-VIII klas szkół podstawowych Miasta Gdańsk

V LO im. S. Żeromskiego w Gdańsku oraz Gdańska Fundacja Pomocy Zwierzętom
Koty Spod Bloku zapraszają do Konkursu

“LEGOWISKO”

ZBIERAMY, WYGRYWAMY, POMAGAMY

...żeby Miau lepiej miał...

DEFINICJE

Regulamin - zbiór zasad, których zaakceptowanie i spełnienie jest warunkiem
uczestnictwa w Konkursie
Konkurs - przedsięwzięcie ogłoszone na Stronie Konkursowej na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie
Strona konkursowa - strona internetowa wykorzystana przez Organizatora do
ogłoszenia i przeprowadzenia Konkursu
Organizator - V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego z siedzibą w
Gdańsku (kod pocztowy 80-322) przy ul. Polanki 130
Partner - Gdańska Fundacja Pomocy Zwierzętom Koty Spod Bloku KRS
0000873417 z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-416) Al. Gen. Józefa Hallera
161/6
Patron - Miasto Gdańsk
Sponsor - Miasto Gdańsk
Gość Honorowy - pisarka Magdalena Witkiewicz
Uczestnik - uczeń gdańskiej szkoły podstawowej biorący udział w konkursie
samodzielnie lub jako członek zespołu utworzonego z maksymalnie 4 uczniów z I
etapu kształcenia tej samej szkoły podstawowej, pod kierownictwem opiekuna
(nauczyciela), który zgłosił udział w konkursie i bierze w nim udział
Zespół - grupa od 2 do 4 Uczestników działających wspólnie, którzy na czas trwania
Konkursu zawiążą Zespół składający się z uczniów tej samej szkoły podstawowej



działającej na terenie Miasta Gdańska i tego samego etapu kształcenia, i prześlą za
pośrednictwem Opiekuna poprawnie wypełniony Załącznik nr 2
Opiekun - nauczyciel reprezentujący szkołę podstawową biorącą udział w konkursie
(w przypadku większej ilości Uczestników z jednej szkoły, dozwolone jest
wyznaczenie kilku Opiekunów)
Jury konkursowe - 3-osobowa komisja w składzie osobowym na etapie szkolnym
wskazanym przez dyrektora szkoły biorącej udział w konkursie, na etapie
międzyszkolnym w składzie osobowym reprezentującym Organizatora, na etapie
powiatowym komisja w składzie osobowym reprezentującym Organizatora, Partnera
i Gościa Honorowego
Dzieło - kreatywny wynik pracy artystycznej Uczestnika, do którego użyto dowolnej
ilości zebranych plastikowych nakrętek oraz spoin i opcjonalnie użytych elementów
dekoracyjnych
Zbiórka - dowolne działanie podjęte przez Uczestnika konkursu mające na celu
pozyskanie środków materialnych lub finansowych na rzecz Gdańskiej Fundacji
Pomocy Zwierzętom Koty Spod Bloku lub innej organizacji działającej na rzecz
zwierząt
Praca konkursowa - całokształt działań podjętych przez Uczestnika w trakcie
trwania etapów konkursu podlegających ocenie Jury
Laureat - Uczestnik wyróżniony w konkursie ”LEGOWISKO” uprawniony do odbioru
Nagrody konkursowej
Nagroda - wyróżnienie materialne i niematerialne wymienione w §11 przyznane
Uczestnikowi przez Jury konkursowe na koniec III (powiatowego) etapu konkursu

§1
ORGANIZATOR, PARTNERZY, PATRONI, SPONSORZY, GOŚCIE HONOROWI

KONKURSU

1. Organizatorem Konkursu „LEGOWISKO” ZBIERAMY, WYGRYWAMY,
POMAGAMY ...żeby Miau lepiej miał... jest V Liceum Ogólnokształcące im.
Stefana Żeromskiego w Gdańsku (80-322), ul. Polanki 130

2. Partnerem Konkursu jest Gdańska Fundacja Pomocy Zwierzętom Koty Spod
Bloku KRS 0000873417

3. Patronat honorowy Konkursu objęło Miasto Gdańsk
4. Gościem honorowym konkursu jest pisarka Magdalena Witkiewicz

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa
i obowiązki Organizatora, prawa i obowiązki Uczestników.

2. Konkurs zostanie zgłoszony jako zawody artystyczne do Pomorskiego
Kuratorium Oświaty w celu poddania go procedurze weryfikacji, aby
w przypadku zakończenia jej pozytywnym wynikiem, mógł być uwzględniony
w postępowaniu rekrutacyjnym w roku ukończenia szkoły podstawowej przez
Laureata konkursu.



3. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją treści
Regulaminu.

4. Regulamin Konkursu od chwili jego ogłoszenia dostępny będzie na stronie:
http://www.vlo.gda.pl/legowisko-zeby-miau-lepiej-mial/

§3

CELE KONKURSU

1. Edukacyjne:

a.  odkrywanie i rozwijanie zdolności artystycznych uczniów
b.  rozwijanie u dzieci przedsiębiorczości
c. kształtowanie umiejętności negocjacji i pozyskiwania środków wsparcia na
potrzeby akcji dobroczynnych
d. poznanie przez uczestników konkursu zasad organizowania i
przeprowadzania akcji charytatywnych
e. kształtowanie umiejętności efektywnego posługiwania się technologiami
informacyjnymi i komunikacyjnymi
f. rozwijanie umiejętności prezentacji efektów pracy zespołowej;

2. Wychowawcze

a. promowanie postaw prozwierzęcych;
b. zapobieganie i zmniejszanie bezdomności zwierząt;
c. uświadamianie potrzeby zwiększenia dobrostanu zwierząt
d. rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów;
e. wdrażanie do samokształcenia i samorozwoju;
f. zachęcanie do podejmowania aktywności na rzecz społeczności lokalnej
g. kształtowanie postaw prospołecznych i prozwierzęcych

3. Wyłonienie najlepszych prac konkursowych, nagrodzenie Uczestników oraz
udzielenie materialnej pomocy Gdańskiej Fundacji Pomocy Zwierzętom Koty
Spod Bloku, działającej na rzecz zmniejszenia bezdomności gdańskich kotów.

4. Skierowanie uwagi opinii publicznej na problemy wynikające z bezdomności
zwierząt oraz ukazanie możliwości zaspokojenia ich zminimalizowania.

§4

UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs skierowany jest do uczniów publicznych i niepublicznych
(działających na prawach szkół publicznych) gdańskich szkół podstawowych i
ich zespołów I i II etapu kształcenia.

2. Począwszy od pierwszego etapu, Uczestnikiem Konkursu może być uczeń
lub zespół projektowy utworzony z maksymalnie 4 uczniów, pod
kierownictwem opiekuna (nauczyciela). Członkowie zespołu muszą składać



się z uczniów jednej szkoły i jednego etapu kształcenia (I etap: klasy I - III, II
etap: klasy IV - VIII), ale nie muszą być członkami jednego oddziału
klasowego w obrębie jednego Zespołu.

§5

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych
publicznych i niepublicznych (działających na prawach szkół publicznych)
Miasta Gdańsk.

2. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
3. W Konkursie może wziąć udział dowolna liczba Uczestników z danej szkoły.
4. Każdy Uczestnik może być jednocześnie członkie tylko jednego Zespołu i

może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z:

a. oświadczeniem Uczestników, że zrealizowani zaplanowane działania w
sposób jak najbardziej samodzielny i przygotowali autorską wcześniej
nieocenianą pracę konkursową, a jej zgłoszenie do Konkursu nie narusza
praw osób trzecich;

b. oświadczeniem Uczestników, iż posiadają prawa autorskie osobiste i
majątkowe do pracy konkursowej oraz do związanych z nią materiałów
graficznych i wideo;

c. zgodą Uczestników na prezentację pracy konkursowej oraz związanych z
nią materiałów graficznych i wideo podczas realizacji Konkursu przez
Organizatora;

d. zgodą na umieszczenie materiałów związanych z pracą konkursowej wraz
z informacją o zespole projektowym i opiekunie zespołu na stronie
internetowej Organizatora oraz wykorzystaniem pracy przez Organizatora do
celów promocyjnych konkursu;

6. zgodą Rodziców/Opiekunów Prawnych każdego z Uczestników Konkursu na
publikację ich wizerunku w mediach (np. reportaże z realizacji projektu).

§6

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest czytelne wypełnienie przez pracownika
placówki wyznaczonego na koordynatora konkursu KARTY ZGŁOSZENIOWEJ w
postaci Załącznika nr 1 i przesłanie jej w terminie do 27 października 2021 r.
(środa) na adres mailowy organizatora konkursu legowisko@vlo.gda.pl (tytuł maila
powinien zawierać nazwę i numer placówki oraz dopisek “LEGOWISKO”)

lub faxem: 58 552-31-14

mailto:d.drzewinska-bandzmer@lo5.edu.gdansk.pl


lub tradycyjną pocztą na adres: V LO w Gdańsku, ul. Polanki 130, 80-322 Gdańsk, z
dopiskiem “LEGOWISKO”

(każdorazowo, najpóźniej 3 dni po otrzymaniu zgłoszenia Organizator prześle
potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa na adres zwrotny podany w zgłoszeniu, w
przypadku nieotrzymania potwierdzenia przez szkołę zgłaszającą udział, organizator
prosi o kontakt telefoniczny pod numerem 58 552 11 91 wewn. 36)

§7

ZADANIA KONKURSOWE W POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH KONKURSU

1. Konkurs przebiega w III etapach

I etap (szkolny):
● polegający na zebraniu przez Uczestnika w okresie od 25 czerwca -

(do końca trwania konkursu) dowolnej ilości dowolnych plastikowych
nakrętek oraz do wyboru*:

a) pozyskaniu dzięki zainicjowaniu zbiórki charytatywnej dodatkowych
środków na potrzeby statutowe Gdańskiej Fundacji Pomocy
Zwierzętom Koty Spod Bloku, lub

b) przeprowadzeniu dowolnej akcji informacyjnej skierowanej do
dowolnych odbiorców, której celem będzie podniesienie wiedzy
Gdańszczan na temat bezdomności miejskich zwierząt oraz
zachęcenie ich do udzielania pomocy potrzebującym zwierzętom, np.
kotom

*działania z I etapu oraz ich efekty powinny zostać udokumentowane przez
Uczestników na zdjęciach celem zweryfikowania ich przez Jury konkursowe

II etap (międzyszkolny)
● polega na przyjęciu przez Organizatora, do 27 października 2021 r.

(środa), zgłoszeń nadesłanych przez Szkoły Uczestniczące w
Konkursie oraz awansowaniu do etapu powiatowego
Uczestników/Zespoły spełniające wymogi etapu szkolnego

● poinformowaniu Opiekunów o awansie Uczestników/Zespoły do etapu
powiatowego

III etap (powiatowy)
● polega na stworzeniu przez Uczestnika z dowolnej części zebranych

nakrętek kreatywnego dzieła nawiązującego do tytułu konkursu
„LEGOWISKO” ZBIERAMY, WYGRYWAMY, POMAGAMY ...żeby
Miau lepiej miał... oraz udokumentowania etapów tworzenia dzieła na
zdjęciach, a także na

● przygotowaniu prezentacji (nie więcej niż 20 slajdów) lub wykonaniu
autorskiej książeczki w formacie A5 lub A4 (nie więcej niż 20 kartek)
lub zmontowaniu filmu z wcześniej gromadzonych materiałów



zdjęciowych i wideo (nie dłuższego niż 3 minuty), które będą ciekawą,
estetyczną formą dokumentacji działań konkursowych i ich efektów

● przesłaniu efektów pracy przez Uczestników/Zespoły Organizatorowi
Konkursu do 24 listopada 2021 r.

*Zbiórka charytatywna może odbywać się na terenie szkoły zgłoszonej do konkursu, z
zachowaniem zasad BHP i reżimu sanitarnego, jeśli zbiórki będzie organizować więcej niż 1
Uczestnik warto uwzględnić wydzielenie osobnych stanowisk umożliwiających promocję
zbiórek oraz gromadzenie zebranych rzeczy/darów). Środki pozyskane dzięki zbiórce
powinny być przekazane Gdańskiej Fundacji Pomocy Zwierzętom Koty Spod Bloku, a w
przypadku pozyskania większej ilości darów niż będzie wymagać tego zapotrzebowanie
podopiecznych Fundacji, innej placówce zajmującej się pomocą bezdomnym lub/i chorym
zwierzętom.

§8

TERMINY ETAPÓW KONKURSU

I etap (szkolny)

● w terminie do 27 października (środa) Dyrektor Szkoły lub Opiekun
Konkursu zgłoszenia Uczestników do konkursu LEGOwisko poprzez
przesłanie na adres mailowy organizatora legowisko@vlo.gda.pl lub

● w terminie do 27 października 2021 r. (środa) w szkołach uczestników
odbywają się eliminacje szkolne (za poprawność ich przeprowadzenia
odpowiadają Opiekunowie)

● wyniki pracy Uczestników na etapie szkolnym ocenia Jury konkursowe,
wybierając najlepszych Uczestników, którzy wezmą udział w etapie
międzyszkolnym

● zgłoszenia Uczestników do etapu międzyszkolnego dokonuje Dyrektor
Szkoły lub Opiekun konkursu, poprzez przesłanie na adres mailowy
organizatora legowisko@vlo.gda.pl:
- nie więcej niż 10 zdjęć dokumentujących efekty działań każdego
promowanego Uczestnika oraz
- samodzielnego lub w przypadku I etapu kształcenia
stworzonego z pomocą Opiekuna krótkiego opisu z działań i ich
efektów na nie więcej niż 2 stronach A4
- dołączonej zgody na udział podpisanej przez rodzica/opiekuna
prawnego każdego Uczestnika

II etap (międzyszkolny)

● Jury konkursowe powołane przez Organizatora w oparciu o kryteria
prac kwalifikuje kwalifikuje wybranych Uczestników do etapu III
(powiatowego)

● Organizator powiadamia zakwalifikowanych do etapu powiatowego
Uczestników, zamieszczając informację na stronie internetowej
poświęconej konkursowi nie później niż 03 listopada 2021 r. (środa)

mailto:d.drzewinska-bandzmer@lo5.edu.gdansk.pl
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III etap (powiatowy)

● Uczestnicy konkursu wykonują z zebranych nakrętek dowolne
kreatywne Dzieło

● Opiekunowie Uczestników obu kategorii w terminie nie późniejszym
niż do 01 grudnia 2021 r. (środa) dostarczają na adres organizatora
(pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną) prezentację (nie więcej niż
20 slajdów) lub wykonaną przez Uczestników autorską książeczkę w
formacie A5 lub A4 (nie więcej niż 20 kartek) lub film zmontowany z
wcześniej zgromadzonych materiałów (nie dłuższy niż 3 minuty), jako
formę dokumentacji działań konkursowych i ich efektów

● Uczestnicy w terminie 01 grudnia - 08 grudnia 2021 r. dowożą do
siedziby Organizatora Dzieło z nakrętek (w godzinach funkcjonowania
placówki)

● Jury konkursowe zapoznaje się z dostarczonymi pracami oraz
dołączonymi do nich zdjęciami lub prezentacjami lub filmami i w
oparciu o kryteria konkursowe wyłania nie więcej niż 30 Uczestników,
przyznając im tytuł Laureata konkursu „LEGOWISKO” ZBIERAMY,
WYGRYWAMY, POMAGAMY ...żeby Miau lepiej miał...

Uroczysta gala finałowa dla Uczestników z ogłoszeniem wyników,
wręczeniem dyplomów i nagród - odbędzie się 08 grudnia 2021 r. (środa) w
siedzibie organizatora konkursu.

§9
ZASADY DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW

KONKURSU

1. Podczas podejmowania jakichkolwiek działań związanych z udziałem w
Konkursie Uczestnik (np. za pośrednictwem Opiekuna) powinien zapoznać
się z przepisami regulującymi kwestie praw autorskich oraz zbiórek
przeprowadzanych w przestrzeni publicznej (zbiórka może odbyć się na
terenie szkoły Uczestników lub w dowolnym miejscu w Gdańsku za zgodą
osób lub organów uprawnionych do wydawania pozwoleń na tego typu
działania).

2. Zebrane nakrętki (po wcześniejszym oszacowaniu i udokumentowaniu ich
zbiorczej ilości na zdjęciach lub/i filmach) niewykorzystane do stworzenia
Dzieła powinny zostać przez szkołę biorącą udział w konkursie dostarczone
do Gdańskiej Fundacji Korczaka “Kochaj i dawaj przykład”.

3. Środki pozyskane w zbiórkach charytatywnych powinny być przekazane
Gdańskiej Fundacji Pomocy Zwierzętom Koty Spod Bloku, a w przypadku
pozyskania większej ilości darów niż będzie wymagać tego zapotrzebowanie



podopiecznych Fundacji, innej dowolnie wybranej placówce zajmującej się
pomocą bezdomnym lub/i chorym zwierzętom. Ustalenia dotyczące realnych
potrzeb Fundacji powinny nastąpić w dowolnym momencie trwania konkursu i
dozwolone pominięcie Organizatora w procesie decyzyjnym.

4. Informacja z podsumowaniem działań konkursowych oraz ich efektów
powinna zostać opublikowana w szkole biorącej udział w konkursie na
stronach internetowych prowadzonych przez szkołę nie później niż do końca
listopada 2021 roku.

§10
KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

5. Jury I etapu szkolnego podczas sprawdzania efektów pracy
konkursowych powinno brać pod uwagę następujące kryteria:

● skuteczność działań przełożoną się na ilość zebranych przez
Uczestnika nakrętek plastikowych

● zaangażowanie Uczestnika podczas zbiórki
● pomysłowość metod służących pozyskaniu przez Uczestnika jak

największej ilości nakrętek
● pomysłowość przeprowadzenia zbiórki charytatywnej lub akcji

informacyjnej towarzyszących zbiórce nakrętek
6. Jury II etapu międzyszkolnego będzie brało pod uwagę w oparciu o

nadesłane materiały wizualno-opisowe (adekwatnie do wieku Uczestników i w
kolejności jak niżej):

● w pierwszej kolejności pomysłowość podczas przygotowania przez
Uczestnika materiałów służących do promocji akcji

● następnie skuteczność działań podczas organizowania i
przeprowadzania zbiórki charytatywnej na rzecz gdańskich kotów lub
przeprowadzenia akcji informacyjnej

● na koniec zasięg zbiórki charytatywnej
7. Jury III etapu powiatowego będzie brało pod uwagę:

● punktację wynikającą z oceny zgodnej kryteriami z II etapu Konkursu
● estetykę wykonania dzieła sztuki wykonanego z zebranych przez

Uczestnika nakrętek
● siłę przekazu dzieła (czy i jakie skojarzenia w oglądających budzi

stworzone Dzieło w nawiązaniu do kreatywnie potraktowanego tytułu
konkursu “LEGOWISKO” ZBIERAMY, WYGRYWAMY, POMAGAMY
...żeby Miau lepiej miał...

● dbanie przez Uczestników o środowisko podczas doboru spoin i
materiałów dekoracyjnych

● pomysłowość wykonania książeczki, prezentacji lub filmu
● siłę przekazu dzieła artystycznego
● jakość nadesłanych materiałów



8. Na każdym etapie konkursu Jury ma prawo do subiektywnej oceny efektów
pracy Uczestnika, każdorazowo obligatoryjnie opartej na kryteriach oceny
wskazanych w regulaminie konkursowym. Decyzja Jury jest ostateczna i nie
podlega negocjacjom.

§11
NAGRODY KONKURSOWE

W konkursie „LEGOWISKO” ZBIERAMY, WYGRYWAMY, POMAGAMY ...żeby
Miau lepiej miał... oprócz dyplomów, przewidziano 6 rodzajów nagród:

● nagrody finansowe dla Laureatów konkursu postaci 30 (słownie trzydziestu)
voucherów do Kotka Cafe - Kociej Kawiarni w Gdańsku (10 voucherów o
wartości 100 zł dla 10 Uczestników/Zespołów, 20 voucherów o wartości 50 zł
dla 20 Uczestników/Zespołów).

● “Kocie nagrody”: 10 paczek z kocią karmą o wartości 1 000 zł (słownie
jednego tysiąca złotych) oraz 20 paczek ze żwirkiem dla kotów o wartości 3
000 zł (słownie trzech tysięcy złotych). Laureaci konkursu „LEGOWISKO”
ZBIERAMY, WYGRYWAMY, POMAGAMY ...żeby Miau lepiej miał... po
zakończonym konkursie zobowiązują się przekazać “kocie nagrody”
Gdańskiej Fundacji Pomocy Zwierzętom Koty Spod Bloku, podpisując
stosowne oświadczenia (Załącznik nr 3)

● nagrody rzeczowe w postaci gadżetów upominkowych fundowanych przez
Miasto Gdańsk

● zaświadczenia o wolontariacie dla tych Uczestników, którzy skutecznie
przeprowadzą zbiórki charytatywne lub akcję informacyjno-promocyjną
skierowaną do mieszkańców Gdańska, w ilości godzin ustalonej z
opiekunem/opiekunami konkursu reprezentującym szkołę biorącą udział w
konkursie

● 1 dodatkowy punkt rekrutacyjny za osiągnięcia w zawodach artystycznych o
zasięgu powiatowym (w przypadku pozytywnej weryfikacji przez kuratora
oświaty konkursu „LEGOWISKO” ZBIERAMY, WYGRYWAMY, POMAGAMY
...żeby Miau lepiej miał...).*

*dotyczy klas IV-VIII

§12
USTALENIA DOTYCZĄCE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA PRAC

KONKURSOWYCH ORAZ PRZEDMIOTÓW POCHODZĄCYCH ZE ZBIÓREK
CHARYTATYWNYCH

1. Zebrane przez Uczestników nakrętki do momentu przewiezienia do Gdańskiej
Fundacji Korczaka “Kochaj i dawaj przykład” przechowuje Uczestnik i szkoła
macierzysta.



2. Dzieła do momentu dostarczenia do siedziby organizatora przechowuje
Uczestnik lub szkoła macierzysta.

3. Dzieła od momentu dostarczenia do siedziby Organizatora do momentu
wydania ich szkolnym Opiekunom Uczestników lub Uczestnikom po
zakończeniu Gali Finałowej, jednak nie dłużej niż do 15 grudnia przechowuje
Organizator.

4. Środki pozyskane przez Uczestników w trakcie zbiórek przechowuje szkoła
biorąca udział w konkursie, z prawem przekazywania ich na bieżąco
Gdańskiej Fundacji Pomocy Zwierzętom Koty Spod Bloku lub innym
Organizacjom działającym na rzecz pomocy zwierzętom bezdomnym i
chorym, po wcześniejszym udokumentowaniu pozyskanych środków.

§13
USTALENIA KOŃCOWE

5. W zależności od ilości wszystkich Uczestników z wszystkich etapów Konkursu
Organizator zastrzega sobie możliwość zaproszenia na Galę Finałową do auli
V LO w Gdańsku ilości gości stosownej do obostrzeń sanitarnych związanych
z zagrożeniem Covid-19 oraz nie większej niż 250 osób.

6. Zgłaszający wyrażają zgodę na rejestrację uroczystości wręczenia nagród
i publikację jej na stronie internetowej Organizatora oraz w celach
promujących akcję.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w terminarzu
konkursu z dołączonym uzasadnieniem.

8. Nie przewiduje się możliwości odwołania się od ocen Jury. Ustalenia
dokonane przez członków Jury w oparciu o kryteria konkursowe i subiektywną
ocenę prac konkursowych są ostateczne.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania konkursowych prac
projektowych uczniów do celów promocyjnych kolejnych edycji akcji.

10.Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu we
wszystkich punktach.

11. Wszelkie sprawy nieuregulowane w regulaminie są rozstrzygane przez
Organizatora.

§14
OBOSTRZENIA COVID-19

1. Przebieg kolejnych etapów konkursu, jak i forma gali finałowej powiatowego
konkursu „LEGOWISKO” ZBIERAMY, WYGRYWAMY, POMAGAMY ...żeby
Miau lepiej miał... w zależności od stopnia zagrożenia Covid-19 przyjmie
formę tradycyjną, hybrydową lub online, każdorazowo z zachowaniem
wymogów sanitarnych wynikających z krajowych rozporządzeń.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminów konkursu
w formie przesunięcia etapów na daty późniejsze, jeśli będzie tego wymagała
sytuacja epidemiczna. 



§15
KONTAKT DO ORGANIZATORÓW

1. Zgłoszenia, prace konkursowe oraz dokumentację towarzyszącą należy
przesyłać na adres mailowy Organizatora legowisko@vlo.gda.pl

2. Zapytania dotyczące konkursu można kierować, dzwoniąc pod numer
telefonu Organizatora: 58 552 11 91 wewn. 36

3. Adres stacjonarny organizatora konkursu:

V Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego

ul. Polanki 130 

80-322 Gdańsk

mailto:d.drzewinska-bandzmer@lo5.edu.gdansk.pl



