REGULAMIN KONKURSU RADY RODZICÓW „KLASA Z KASĄ”
1. Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 43 im. Jana
Kochanowskiego w Gdańsku.
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 43 im. Jana
Kochanowskiego w Gdańsku, ich rodziców i opiekunów.
3. Do konkursu przystępują poszczególne klasy dokonując wpłat na fundusz Rady
Rodziców.
4. Celem konkursu jest zachęcenie rodziców i uczniów do przekazywania dobrowolnych
wpłat na fundusz Rady Rodziców oraz ewidencja wszystkich środków wpłacanych
przez rodziców na potrzeby poszczególnych klas i szkoły.

7. Konkurs trwa od 01 października 2019 r. do 08 maja 2020 r. Wpłaty dokonane między
1 września a 1 października 2019 r. zostają zaliczone do konkursu.
8. Nagrody w konkursie za poszczególne miejsca :
I MIEJSCE:
REJS STATKIEM NA HEL i z powrotem dla wszystkich uczniów klasy oraz opiekunów
II MIEJSCE:
LEKCJA W-F W JUMPCITY pod okiem profesjonalnego trenera w Parku Trampolin
przy ul. Grunwaldzkiej 355 w Gdańsku, dla wszystkich uczniów klasy
III MIEJSCE:

5. Konkurs polega na zebraniu w poszczególnych klasach środków pieniężnych i
przekazanie ich na fundusz Rady Rodziców. Ocenie będzie podlegać kwota zebranych
środków wyliczona na jednego ucznia w danej klasie (suma wpłat/liczbę uczniów w
klasie) oraz ilość wpłat w stosunku do liczby uczniów.

BILETY DO MULTIKINA dla wszystkich uczniów klasy

6. Wpłat można dokonywać w następujący sposób:

dla klasy mającej najwyższą frekwencję wpłat, bez względu na wysokość zebranej
kwoty. Nagroda może być łączona z nagrodą za poszczególne miejsce.



ORAZ
NAGRODA „NIESPODZIANKA”

przelewem na konto bankowe w Banku Pocztowym:
9. Wyniki konkursu i przyznanie nagród nastąpi w dniu 22 maja 2020 r.
Rada Rodziców Szkoła Podstawowa nr 43 im. Jana Kochanowskiego
23 1320 1120 7500 3379 2000 0001

10. Termin wykorzystania głównej nagrody: do dnia 31.08.2020 r., a pozostałych
nagród do uzgodnienia z wychowawcami klas.



bezpośrednio w sekretariacie szkoły

kod do płatności za pomocą aplikacji mobilnej



u skarbnika klasy

(prosimy dodać imię nazwisko dziecka i klasę)

W tytule wpłaty koniecznie proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę!

