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REGULAMIN KONKURSU 

„SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ NA PIĄTKĘ" 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli 

WyEdukowani Akademia Projektowania Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy  

ul. Krępowieckiego 11/217, 01-456 Warszawa. 

2. Czas trwania konkursu: 1 września 2021 r. -  31 stycznia 2022 r. 

3. Zgłoszenia na szkolenia indywidualne wysłane przed 1 września z realizacją od  

1 września również mogą brać udział w konkursie. 

4. Ilość nagród oraz ich rodzaj określa Organizator. 

5. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację regulaminu konkursu oraz wyrażenie 

zgody na przyjęcie nagrody. 

6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, postanowień jego Regulaminu  

i interpretacji rozstrzyga Organizator.           

 

§ 2 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem konkursu może być każda placówka, której przedstawiciele: 
a) wypełnią formularz startowy uprawniający do udziału w konkursie „Szkolenie 

rady pedagogicznej na piątkę”; 

b) 5* razy w terminie od 1 września 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.  wezmą udział  

w dowolnych webinarach indywidualnych realizowanych przez placówkę 

WyEdukowani Akademia Projektowania Rozwoju; 

c) polubią fanpage WyEdukowani https://www.facebook.com/WyEdukowani 

d) wyrażą zgodę na publikację na FB WyEdukowani informacji o Zwycięzcach. 

 

                              * częstsze uczestnictwo na szkoleniach indywidualnych zwiększa szansę na wygraną 

 

§ 3 NAGRODY W KONKURSIE 

1. Organizator wyznaczył trzy nagrody: 

2. Nagrodami w konkursie są: 

- webinar dla całej rady pedagogicznej na temat wybrany przez dyrektora zwycięskiej 

placówki z oferty organizatora, 

- voucher o wartości 350 zł do wykorzystania na dowolne webinary realizowane 

przez organizatora,  

- udział w dowolnie wybranym webinarze realizowanym przez organizatora. 

3. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni drogą losowania 1 lutego 2022 r. 

4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą telefoniczną  

i elektroniczną. 

 

https://wyedukowani.pl/konkurs-szkolenie-rady-pedagogicznej-na-piatke/
https://www.facebook.com/WyEdukowani
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5. Organizator obliguje przyszłych zwycięzców do zrealizowania swoich nagród do 31 

sierpnia 2022 r.  

6. W konkursie biorą udział wszystkie placówki, które spełnią zasady uczestnictwa. 

 

 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator jest uprawniony 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 oraz 

zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu 

opublikowania go na stronie. 


