
 

REGULAMIN KONKURSU „WPŁACAJ I KORZYSTAJ” 

DLA KLAS I-III SKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ KLAS „0” 

Konkurs trwa od 08.12.2017r. do 28.02.2018r. – wpłacanie składek 

 

1. Uczestnictwo w konkursie jest nieobowiązkowe. 

2. Premiowane zostaną wszystkie klasy które wezmą udział w konkursie. 

3. Zasady konkursu polegają na premiowaniu klas, których wpłaty na Radę Rodziców 

(tzw. komitet rodzicielski) wynoszą od 80% do 100%  frekwencji wpłat składek w 

klasie. Wysokość biorącej udział w konkursie składki wynosi minimum 30zł. za 

dziecko. Jeżeli  w klasie były wcześniej dokonane wyższe wpłaty to również biorą one 

udział w konkursie. Ważne! Im wyższa wpłata tym większy zwrot premii. 

4. Wpłata 100% frekwencji składek na Radę Rodziców powoduje zwrot dla klasy 30% 

wpłaconych pieniędzy ( np. klasa licząca 22osób , składki wpłaciło 100%  to jest 22 

osoby np. po 30zł. daje 660 zł. zwrot wynosi 30% czyli 198zł.) 

Wpłata 90% frekwencji składek na Radę Rodziców powoduje zwrot dla klasy 20% 

wpłaconych pieniędzy (np. klasa liczy 22 osoby składki wpłaciło 90% to jest 20 osób 

np. po 30 zł. co daje kwotę 600zł. – zwrot 20% tej kwoty czyli 180zł,) 

Wpłata 80% frekwencji składek na Radę Rodziców powoduje zwrot dla klasy 10% 

wpłaconych pieniędzy (np. klasa liczy 22 osoby składki wpłaciło 80% to jest 18 osób 

np. po 30 zł. co daje kwotę 540zł. – zwrot 10% tej kwoty czyli 54zł,) 

5. Rada Rodziców zobowiązuje się do przekazania zwrotów premii do skarbnika klasy 

lub wychowawcy najpóźniej do 09.03.2018r. 

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 05.03.2018. i umieszczone na tablicy 

ogłoszeń w „małej szkole” oraz na stronie szkoły www.sp7g3.sochaczew.pl  w 

zakładce Rada Rodziców.  

7. Wpłaty dokonane po 28.02.2018r. zasilą konto Rady Rodziców ale nie wezmą udziału 

w konkursie. 

8. O sposobie i celu wydatkowania uzyskanej na podstawie konkursu premii decyduje 

„Trójka Klasowa” . 

9. Regulamin został zatwierdzony uchwałą  Prezydium Rady Rodziców na zebraniu. 

10. Regulamin jest dostępny na tablicy ogłoszeń w „małej szkole”,  u wychowawców klas 

oraz na stronie szkoły w zakładce Rada Rodziców. 

 

  

 


