
Regulamin konkursu 

Zostań uczniem ZS1 w Bielsku Podlaskim i zgarnij SAMSUNG GALAXY TAB do nauki 

od Unihouse i Danwood! 

  

 

I. Cel konkursu 

Celem konkursu jest promowanie Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa 

Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim (zwana dalej: Szkołą) przez partnerów Szkoły – firmy 

budowlane Danwood SA oraz Unihouse SA w środowisku lokalnym oraz wśród potencjalnych 

kandydatów do Szkoły, jako miejsca stwarzającego wszechstronne warunki rozwoju młodego 

człowieka, a także wsparcie przyszłych i aktualnych uczniów Szkoły w pomoce dydaktyczne, 

ułatwiające i usprawniające proces edukacyjny.  

 

II. Organizatorzy 

1. Organizatorami konkursu są Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa 

Piłsudskiego, ul. Szkolna 12, 17-100 Bielsk Podlaski.  

2. Partnerami konkursu są: Danwood SA oraz Unihouse SA. 

3. Organizatora reprezentuje wicedyrektor Szkoły.  

  

III. Czas trwania konkursu 

1. Konkurs rozpocznie się 24 maja 2021r. i będzie trwał do 2 sierpnia 2021r.  

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2021r.  na uroczystym apelu szkolnym, 

którego termin zostanie ogłoszony na rozpoczęciu  roku szkolnego 2021/2022.  

 

 

 



IV. Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy kandydat, aplikujący do Szkoły do klasy o profilu 

budowlanym, który w terminie do 2 sierpnia 2021r. potwierdzi wolę przyjęcia poprzez 

przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o 

wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do nauki w danym zawodzie.  

2. Uczestnictwo w konkursie w przypadku kandydata do Szkoły polega na przedłożeniu w 

terminie do 2 sierpnia 2021r. dokumentów wskazanych w pkt IV ppkt 1 regulaminu oraz 

wypełnieniu ankiety, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Ankieta 

dostępna jest w sekretariacie Szkoły.  

3. Uczestnikiem konkursu może być także każdy uczeń Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka 

Józefa Klemensa Piłsudskiego, który wykaże się szczególną aktywnością w promowaniu 

szkoły.  

4. Uczestnictwo w konkursie w przypadku ucznia Szkoły polega na promowaniu Szkoły wśród 

młodszych kolegów i koleżanek, udostępnianiu treści promujących Szkołę za pomocą 

mediów społecznościowych i zachęceniu jak największej liczby uczniów szkół podstawowych 

do rozpoczęcia nauki w Zespole Szkół nr 1 im. Marszalka Józefa Klemensa Piłsudskiego w 

Bielsku Podlaskim, czego dowodem będzie podanie imienia i nazwiska ucznia w ankietach 

składanych przez kandydatów do Szkoły (Załącznik nr 1).  

5. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne, każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do 

zapoznania się z regulaminem konkursu.   

 

V. Zasady konkursu 

1. Kandydat do Szkoły wraz z dokumentami wskazanymi w pkt IV ppkt 1 regulaminu 

dobrowolnie wypełnia ankietę (Załącznik nr 1), wskazując działanie, które skłoniło go do 

wyboru Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego jako Szkoły, w której 

będzie kontynuował naukę.  



2. Uczeń Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego dobrowolnie 

promuje swoją Szkołę w sposób opisany w pkt IV ppkt 4 regulaminu.  

 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Nagrodami w konkursie będą 4 tablety marki Samsung Galaxy Tab A7 - Tablet - Android - 32 

GB - 10.4" TFT (2000 x 1200) - slot micro SD – ciemnozielony.  

2. Nagrody zostaną rozlosowane spośród kandydatów do Szkoły i uczniów podzielonych na 2 

grupy: 

 3 nagrody rozlosowane wśród wszystkich kandydatów do Szkoły, którzy złożą komplet 

dokumentów poświadczających wybór Szkoły jako ostateczny (grupa I), 

 1 nagroda do rozlosowania wśród uczniów promujących i polecających Szkołę (grupa II). 

W przypadku braku uczniów podlegających losowaniu (uczniowie polecający Szkołę) czwarta 

nagroda zostanie rozlosowana wśród kandydatów (grupa I). 

3. Losowanie nagród odbędzie się we wrześniu 2021r. przez Komisję Konkursową, w skład 

której wejdą: przewodniczący komisji rekrutacyjnej - wicedyrektor Szkoły, członek komisji 

rekrutacyjnej – nauczyciel Szkoły oraz przedstawiciele firm budowlanych: Danwood SA, 

Unihouse SA.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Imię i nazwisko kandydata……………………………………………………………………………………………………… 

Data wpływu oryginalnych dokumentów……………………………………………………………………………….. 

 

Spośród poniższych czynników wskaż te, które skłoniły Cię do wyboru Zespołu Szkół nr 1 im. 

Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim.  

Obok wybranych punktów postaw znak X, w przypadku wyboru pkt 5 podaj imię i nazwisko 

ucznia. Możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.  

Lp. Działanie  

1.  Bogata oferta kształcenia Szkoły, wśród której znalazł się zawód, którym 

jestem zainteresowana/y 

 

2.  Promocja Szkoły za pomocą mediów społecznościowych.  

3.  Spotkania rekrutacyjne z przedstawicielami Szkoły za pomocą aplikacji MS 

Teams. 

 

4.  Współpraca Szkoły z firmami budowlanymi.  

5.  Pozytywna opinia i rekomendacja mojego starszego kolegi lub koleżanki, 

który jest uczniem tej Szkoły. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

                                             (imię i nazwisko ucznia polecającego Szkołę) 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów organizacji 

konkursu „Zostań uczniem ZS1 w Bielsku Podlaskim i zgarnij SAMSUNG GALAXY TAB do 

nauki  od Unihouse i Danwood!”. Zgoda obowiązuje od dnia podpisania do czasu zakończenia 

czynności niezbędnych dla realizacji konkursu. 

                                                                                                                  ......................................................  

                                                                                                                              data i podpis kandydata 


