
Regulamin konkursu 
 

„DACH NAD GŁOWĄ”  
 

Ustalenia ogólne 
 

1. Organizatorem konkursu jest Hipermarket Budowlano-dekoracyjny LEROY MERLIN 
w Swarzędzu, przy ul. Poznańskiej 4a. 

2. Uczestnikiem konkursu „Dach nad głową” mogą być tylko i wyłącznie uczniowie klas I-IV 
szkół podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego. 

3. Każda szkoła, która spełnia wymogi zapisane w pkt. 2, może do udziału w konkursie 
wytypować pięcioosobowe zespoły. 

4. Zespoły powinny składać się z uczniów tej samej klasy.  
5. Szkoła uczestnicząca w konkursie może odstąpić od regulacji zapisanej w pkt. 4, ale tym 

samym zobowiązuje się do rozdzielenia nagrody według własnych wewnętrznych kryteriów 
podziału, nie angażując w podjęcie decyzji organizatora konkursu.  

6. Szkoła zgłasza swoje uczestnictwo w konkursie wypełniając specjalnie przygotowany przez 
organizatorów konkursu formularz zgłoszeniowy i wysyłając go na numer faksu: 
061 89 75 843 lub adres mail: kadry12@leroymerlin.pl  w terminie do 20.10.2009r. 

7. O zakwalifikowaniu do udziału w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszych 25 
zespołów, które dostarczą kompletny formularz zgłoszeniowy, jest  automatycznie 
wpisywanych na listę uczestniczących zespołów. 

8. Organizator konkursu poinformuje  w terminie 21-25 października 2009r szkoły, które 
znalazły się na liście uczestników. 

9. O terminie odbywania się konkursu szkoły zostaną poinformowane przez organizatora 
konkursu minimum na 7 dni przed jego rozpoczęciem. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zespołów kwalifikujących się do udziału 
w konkursie.  

11. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.  
12. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do niesienia praktycznej pomocy bezdomnym 

psom oraz zwiększenie wrażliwości na los bezdomnych zwierząt.  
  

 

Ustalenia szczegółowe 
 

13. Uczestnicy będą samodzielnie wykonywać pracę konkursową w zgłoszonych grupach pod 
opieką osoby wyznaczonej przez Dyrekcję Szkoły.  

14. Zadaniem uczestników konkursu będzie udekorowanie bud dla psów, które następnie   
przekazane zostaną Swarzędzkiemu Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt. Jeden zespół 
będzie dekorował jedną budę. 

15. Każdy zespół uczestniczący w konkursie podczas pracy będzie mógł w dowolny sposób 
wykorzystywać wszelkie materiały przygotowane przez organizatora oraz zgromadzone we 
własnym zakresie. 

16. Zespół uczestniczący w  konkursie na wykonanie zadania otrzyma łącznie 2 godziny czasu . 
17. Budy które będą dekorowane w czasie trwania konkursu zostaną przygotowane nieodpłatnie 

przez organizatora konkursu. 
18. Zespoły uczestniczące mogą przygotować budę na potrzeby konkursu we własnym zakresie. 
19. Szkoła musi zgłosić chęć przygotowania własnej budy w ankiecie rejestracyjnej zespołu. 
20. Budy o których mowa w punktach 17 i 18 muszą spełniać wymogi dotyczące rozmiaru: 

szerokość: 60 cm, głębokość 70cm, wysokość: 60cm. 
21. Miejsce w sklepie LEROY MERLIN w którym odbywać się będzie konkurs podzielone 

zostanie na stanowiska robocze. Każdy zespół zostanie oddelegowany do przydzielonego 
jemu na czas konkursu stanowiska.  

mailto:kadry12@leroymerlin.pl


22. Wszystkie budy po zakończeniu prac zostaną poddane ocenie klientów sklepów 
LEROY MERLIN. Głosowanie klientów będzie trwało w terminie od 08-15 listopada 2009r. 
Zakończenie głosowania  odbędzie się 15 listopada o godzinie 16:00. 

23. Prawo do oddania głosu będzie posiadał każdy klient dokonujący zakupów w sklepie 
LEROY MERLIN w Swarzędzu w terminie podanym w punkcie 22. 

24. Wygrywa zespół, który otrzyma najwięcej głosów. Głosy przyznawane są w następujący 
sposób: 1 paragon = 1 głos. 

25. Zwycięski zespół otrzyma nagrodę:   
- wyjazd do Kina Interaktywnego Cinema Park w Cinema City Poznań dla całej klasy oraz bon 
zakupowy na kwotę 3 tys. zł. do wykorzystania przez Dyrekcję Szkoły w sklepie LEROY 
MERLIN w Swarzędzu. 
Zwycięska szkoła będzie mogła zrealizować bon, o którym mowa w punkcie 25 w czasie nie 
dłuższym niż do dnia 15 grudnia 2009 roku.  

26. Nagrody nie ulegają wymianie na gotówkę. 

 
Postanowienia końcowe 

 
27. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby, które spełnią wymogi formalne zapisane 

w punktach 2 i 6 oraz znajdujące się pod opieką wyznaczonego przez szkołę pracownika 
placówki.  

28. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zapoznanie się z regulaminem konkursu i 
podpisanie go. Regulamin winien zostać przedstawiony dyrekcji szkoły, wytyczonemu do 
opieki nad zespołem opiekunowi i rodzicom uczniów biorących udział w konkursie.  

29. Podpisanie regulaminu wiąże się z przejęciem opieki nad każdym uczniem zespołu 
biorącego udział w konkursie.  

30. W razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w zachowaniach uczestników konkursu, 
które mogłyby mieć potencjalnie wpływ na jego wynik, organizator zastrzega sobie prawo 
wykluczenia w/w uczestników z konkursu, a także w skrajnych sytuacjach przerwania 
konkursu.  

31. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 
32. Uczestnicy konkursu w przypadku wygrania nagrody zgadzają się na podanie swoich 

danych do publicznej wiadomości wraz ze zdjęciem. Informacje te ukażą się w mediach 
lokalnych relacjonujących konkurs. 

 


