
 
 

Regulamin Konkursu 

„Najpopularniejszy Nauczyciel Miasta Sanoka” 

pod patronatem Burmistrza Miasta Sanoka 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

§ 1 
 

Postanowienia Ogólne 

1) Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą:  

    „Najpopularniejszy Nauczyciel Miasta Sanoka”(zwany dalej „Konkursem”).  
 

2) Organizatorem Konkursu jest Tygodnik Sanocki (zwany dalej „Organizatorem”).  

 

3) Patronem Konkursu jest Burmistrz Miasta Sanoka. 
 

4) Uczestnikiem Konkursu jest nauczyciel, o którym mowa w § 2 niniejszego Regulaminu. 

(zwany dalej „Uczestnikiem”). 

 

5) Zgłaszającym  jest instytucja, o której mowa w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu. 
 

6) Celem Konkursu jest wyłonienie laureatów, którzy mogą być wzorem dobrych nauczycieli   

    dla całej społeczności oświatowej Miasta Sanoka oraz przyznanie tytułu    

  „Najpopularniejszy Nauczyciel  Miasta Sanoka”. 
 

7) Konkurs trwał będzie do dnia 14. października danego roku – t.j. do Dnia Edukacji 

Narodowej.   

§ 2 
 

Uczestnicy Konkursu 

1) Uczestnikiem Konkursu może być każdy nauczyciel zatrudniony w przedszkolu, szkole  

    podstawowej i gimnazjum Miasta Sanoka.  
 

2) Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są:  

a) członkowie władz i pracownicy Organizatora,  

b) osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej.  

§ 3 

Przystąpienie do Konkursu 
 

1) Uczestnika Konkursu mogą zgłaszać: rady pedagogiczne, dyrektorzy przedszkoli   

     i szkół, rady rodziców, samorządy uczniowskie,  związki zawodowe, przedstawiciele   



     instytucji i organizacji współpracujących z placówką oświatową (zwanymi dalej  

    „Zgłaszającym”).  
 

2) Przystąpienie do Konkursu na warunkach określonych niniejszym Regulaminem oznacza  

    zgodę na udział w Konkursie na warunkach Regulaminu.   
 

3) Do udziału w Konkursie konieczne jest:  

 

a. wypełnienie formularza zgłoszeniowego Konkursu zamieszczonego: 

- w Tygodniku Sanockim, 

- na stronie internetowej Miasta Sanoka: www.sanok.pl , 

- na stronach internetowych wszystkich placówek oświatowych – podległych Gminie Miasta 

Sanoka.  
Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

 

c. przesłanie ww. formularza wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora ( Tygodnik Sanocki 

, 38-500 Sanok, Rynek 10,  tel. 13-464-27-00, e-mail: tygodniksanocki@wp.pl) z dopiskiem: 

„Najpopularniejszy Nauczyciel Miasta Sanoka”. Zakończenie przyjmowania formularzy 

zgłoszeniowych przez Organizatora następuje w dniu 9. października danego roku 
(decyduje data wpływu do Tygodnika Sanockiego). 

 

§ 4 
 

Zasady Konkursu 
 

1) Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach obejmujących: 

- „Najpopularniejszy Nauczyciel Miasta Sanoka”, w kategorii: przedszkola, 

- „Najpopularniejszy Nauczyciel Miasta Sanoka”, w kategorii: szkół podstawowych, 

- „Najpopularniejszy Nauczyciel Miasta Sanoka”, w kategorii: gimnazja, 

2) Burmistrz Miasta Sanoka powołuje Komisję Konkursową, w skład której wchodzą osoby 

wspierające ideę Konkursu.  

3)Komisja dokonuje wyboru Uczestnika, który w głosowaniu uzyskał największą liczbę 

głosów. 

§ 5 
 

Rozstrzygnięcie Konkursu 
 

1) Komisja czuwać będzie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz dokona 

rozstrzygnięcia Konkursu.   
 

2) Komisja sporządzi protokół z rozstrzygnięcia Konkursu, wskazujący 

„Najpopularniejszego Nauczyciela Miasta Sanoka” - w każdej kategorii.  

 

3) Protokół z rozstrzygnięcia Konkursu – Komisja przedkłada do akceptacji Burmistrzowi 

Miasta Sanoka. 
 

http://www.sanok.pl/


4) Wyniki Konkursu wraz z informacją o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach ogłaszane  

są podczas Uroczystego Spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
 

5) Nagrodami w Konkursie są: 

- Statuetka dedykowana „Najpopularniejszemu Nauczycielowi Miasta Sanoka” i nagroda   

   rzeczowa, 
 

6) Lista zgłoszonych Uczestników oraz Laureatów Konkursu – „Najpopularniejszy 

Nauczyciel Miasta Sanoka”, publikowana będzie na stronie internetowej www.sanok.pl oraz 

na łamach Tygodnika Sanockiego. 

§ 6 

 

Postanowienia końcowe 
 

1) W przypadku zmiany danych, o których mowa w formularzu zgłoszeniowym Uczestnik 

Konkursu jest zobowiązany - niezwłocznie -  powiadomić Organizatora.  

2) W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 

Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie.  

4) Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.sanok.pl .  

5) Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu i Zgłaszających jest 

Tygodnik Sanocki.  

6) Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i 

rozstrzygnięcia Konkursu oraz wręczenia  nagród, jak również w celu wskazania i podania 

do wiadomości publicznej w szczególności w prasie i na stronie www.sanok.pl , imienia i 

nazwiska laureata tytułu „Najpopularniejszy Nauczyciel Miasta Sanoka”, a także adresów 

szkół lub placówek oświatowych, w których wyróżnieni są zatrudnieni.  

7)  Uczestnik oraz Zgłaszający posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 

oraz ich poprawiania, a także prawo wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w każdym czasie.  

8) Podanie Organizatorowi Konkursu danych osobowych przez Uczestnika oraz 

Zgłaszających jest dobrowolne.  

 

 

W załączeniu do niniejszego regulaminu: 

 

 ZGŁOSZENIE  DO  KONKURSU 

„Najpopularniejszy Nauczyciel Miasta Sanoka” 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sanok.pl/
http://www.sanok.pl/
http://www.sanok.pl/


Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.sanok.pl . 

 
 

załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu  

„Najpopularniejszy Nauczyciel Miasta Sanoka”   

 

 

ZGŁOSZENIEDO KONKURSU 

„Najpopularniejszy Nauczyciel Miasta Sanoka” 

 

Sanok, dnia ................................................ 

 

 

 

I. Dane Uczestnika Konkursu (kandydata):  
 

1. Imię i azwisko:..................................................................................................................... 

 

2. Adres:................................................................................................................................... 

 

3. Miejsce pracy:....................................................................................................................... 

 

- stanowisko: ............................................................................................................................ 

 

- PESEL: .................................................................................................................................. 

 

- kontakt (mail, telefon): ........................................................................................................... 

 

II. Potwierdzenie danych kandydata: 
 

pieczęć i podpis........................................................................................................................ 

 

III. Instytucja zgłaszająca: 

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

 

kontakt (e-mail, telefon): 

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

IV. Uzasadnienie zgłoszenia: 

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

 

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

 

http://www.sanok.pl/

