
 

Organizator konkursu:       Patronat medialny: 

     

   

 

Regulamin konkursu „Od Rammsteina do SIDO” 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego  

w Opolu. 

2. Osobą odpowiedzialną za organizację i przeprowadzenie konkursu ze strony Zespołu Szkół 

Zawodowych nr 4  jest Amadeusz Lipczak, wicedyrektor szkoły,  

3. Patronat medialny nad konkursem objęło Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu 

„RADIO OPOLE” SA. 

4. Konkurs obejmuje materiał merytoryczny dotyczący wiedzy o niemieckim rynku muzycznym, 

w tym informacji prezentowanych w audycji „Powiedz. Die Musik” na falach RADIA OPOLE.  

5. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z miasta Opola  

i województwa opolskiego odwiedzających targi edukacyjne. Jedna osoba może oddać jeden 

wypełniony kupon konkursowy w danym dniu. 

6. W konkursie będzie obowiązywał materiał prezentowany w audycjach od dnia 2 stycznia 

2017 r. do 10 marca 2017 r. Organizator zastrzega możliwą zmianę materiału konkursowego. 

7. Audycja „Powiedz. Die Musik” jest nadawana na falach RADIA OPOLE od poniedziałku do 

piątku z wyłączeniem dni świątecznych około godziny 18.08. RADIO OPOLE zastrzega możliwą 

zmianę czasu nadawania audycji. Audycji konkursowych można słuchać „na żywo” oraz 

odsłuchiwać z opóźnieniem w zakładce konkursowej na stronie internetowej 

www.radio.opole.pl.  

8. Osoby przystępujące do konkursu wyrażają zgodę na publikację wizerunku i przetwarzania 

danych osobowych przez Organizatora oraz Patrona Medialnego na potrzeby konkursu (imię , 

nazwisko, nazwa szkoły, miejscowość) – załącznik nr 1. Uczestnik konkursu może 

samodzielnie wydrukować załącznik nr 1 i właściwie go wypełnić. Wówczas wraz  

z wylosowanym pytaniem w dniu konkursowym stanowi całość. Uczestnik może też otrzymać 

załącznik nr 1 wraz z pytaniem konkursowym od Organizatora w dniu konkursowym do 

wyczerpania puli.  

9. Wszelkie uwagi i pytania co do organizacji i przebiegu konkursu proszę kierować na adres 

mailowy Organizatora: sekretariat@zsz4.opole.pl lub telefonicznie: 77 474 53 59. 

10. Konkurs polega na odpowiedzi przez uczestnika na jedno pytanie zamknięte dotyczące treści 

audycji „Powiedz. Die Musik”. W ustalonym czasie drugiego dnia Targów Edukacyjnych 

Organizator przystępuje do wylosowania określonej liczby osób które w przypadku 

poprawnej odpowiedzi, weryfikacji poprawności wypełnienia kuponu konkursowego 

(podpisana zgoda na przetwarzanie wizerunku i danych osobowych) i po weryfikacji ważnej 

legitymacji szkolnej zgodnie z punktem 5-tym regulaminu otrzymują nagrody rzeczowe 

ufundowane przez zespoły niemieckiego rynku muzycznego. Jeśli wylosowany uczestnik 

odpowiedział poprawnie na pytanie i weryfikacje są pozytywne ale jest nieobecny, nagrodę 

może odebrać w siedzibie Organizatora ul. Hallera 4, 45-867 Opole do 30.06.2017 r.  

(w godzinach pracy sekretariatu) za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej. 

http://www.radio.opole.pl/
mailto:sekretariat@zsz4.opole.pl


 

11. We wszystkich przypadkach spornych oraz/lub nieujętych w regulaminie Organizator 

zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznych decyzji bez możliwości odwołania się.  

Załącznik nr 1 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora konkursu „Od Rammsteina do SIDO” tj. Zespół 
Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu oraz patrona medialnego Radio 
Opole wizerunku mojego dziecka - uczestnika konkursu /lub swojego wizerunku w przypadku osoby 
pełnoletniej/ oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka /lub swoich danych osobowych 
w przypadku osoby pełnoletniej/ jako uczestnika konkursu (imienia, nazwiska, nazwy szkoły, 
miejscowości) na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych Dz.U. 2014 r. poz. 1182.  Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że podanie danych 
jest dobrowolne, mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, potwierdzam 
zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz akceptuję go w całości. 

podpis rodzica/prawnego opiekuna/osoby pełnoletniej ……………………………….. /data, miejscowość/ 
                                                                                                                                           ………………………………….. 

Uczestnik: 

Imię ………………………………………………… nazwisko …………………………..…………… szkoła ………………………. 

/proszę wypełnić wyraźnie lub drukowanymi literami/                               miejscowość ……………………... 

 

 / Pytanie konkursowe /  

 

Proszę wpisać wyraźnie prawidłową odpowiedź: ………………………………… 

 

 


