
REGULAMIN Akcji „Daj coś z siebie” 
dla klas 4 – 8 SP oraz klas 1-4 LO Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie 

 
Serdecznie zachęcamy uczniów do udziału w akcji promującej dawstwo komórek macierzystych. 
 
1. Organizator  
a) Organizatorem Akcji „Daj coś z siebie” jest Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie. 
 
2. Termin Akcji 
a) Akcja trwa w dniach 17-26 października 2022r.   
 
3. Cele Akcji. 
Głównym celem Akcji „daj coś z siebie”  jest promowanie dawstwa komórek macierzystych, rozwijanie 
postaw wzajemnej pomocy oraz empatii wśród uczniów szkoły. 
 
4. Zasady uczestnictwa w Akcji 
a) W Akcji może uczestniczyć  każdy uczeń Zespołu Szkół Publicznych  w Rymanowie. 
Uczniowie chcący wziąć udział w Akcji przygotowują swoje prace indywidualnie, w parze, grupie lub 
jako zespół klasowy. Podpisane prace (imię, nazwisko, klasa) wraz  z załączoną kartą ucznia (karta 
jest załączona do niniejszego regulaminu) należy przesyłać w formie skanu, zdjęcia, pliku MP3 lub 
linku do nagrania zamieszczonego w Internecie do dnia 26 października 2022r. na adres: 
konkurs.dkms@op.pl. Oryginały prac plastycznych należy zostawić w sekretariacie SP lub LO. 
b) Liczba uczniów biorących udział w Akcji nie jest ograniczona. 
 
5. Forma konkursu 
a) Pracą w Akcji  „Daj coś z siebie”  jest: 

1. Plakat lub autorskie zdjęcie ze sloganem promującym dawstwo komórek macierzystych – 
technika dowolna, format zdjęcia po wydruku minimum A5, format plakatu minimum A3. 

2. Piosenka lub wiersz własnego autorstwa promujące dawstwo komórek macierzystych – 
nagranie w MP3 lub link do nagrania zamieszczonego w sieci. 

3. Podcast własnego autorstwa promujący dawstwo komórek macierzystych - nagranie w MP3 
lub link do nagrania zamieszczonego w sieci. 

 
6. Nagroda 
Nagrodą za dostarczoną w terminie pracę jest bon na wybrany „Niepytany dzień”. Bon przyznawany 
jest oddzielnie dla każdego zaangażowanego ucznia, jeśli  praca została wykonana w parze, grupie 
lub jako zespół klasowy. 
 
8. Postanowienia końcowe 
a) Regulamin Akcji dostępny jest w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie oraz na stronie 
internetowej szkoły: http://zsprymanow.pl 
b) Uczniowie biorący udział w konkursie potwierdzają, iż akceptują niniejszy Regulamin i opisane w 
nim warunki uczestnictwa. 
c) Uczestnicy Akcji poprzez swój udział wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych oraz publikacją swoich prac na stronie internetowej szkoły oraz stronie Facebook DKMS w 
celu związanym z realizacją Akcji oraz promowaniem idei dawstwa komórek macierzystych. 
d) W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący głos 
ma Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie. 
e) Karta zgłoszenia pracy znajduje się w regulaminie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KARTA ZGŁOSZENIA pracy w Akcji „Daj coś z siebie” 

dla klas 4 – 8 SP oraz klas 1-4 LO Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie 

 

Imię i nazwisko ucznia:……………………………………………………………………….. 

Klasa:…………………………………………………………………………………………………. 

Praca: …………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Klauzula dla rodziców uczniów niepełnoletnich: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  w celu przeprowadzenia  
KONKURSU „Daj coś z siebie” zgodnie z Regulaminem Konkursu. 

Podpis opiekuna prawnego ucznia…………………………………………………………….. 

Data ………………………………………………………………. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Klauzula dla uczniów pełnoletnich: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia  KONKURSU 
„Daj coś z siebie” zgodnie z Regulaminem Konkursu. 

Podpis pełnoletniego ucznia…………………………………………………………….. 

Data ……………………………………………………………… 

 
 


