REGULAMIN "TOUR DE ZST"
17-28 wrzesień 2018
1. Cel konkursu: promowanie wśród uczniów i pracowników ZST idei
zrównoważonego transportu w mieście poprzez wykorzystanie roweru jako
codziennego środka transportu do szkoły.
2. Uczestnicy: w konkursie „Tour de ZST” mogą brać udział wszyscy uczniowie i
pracownicy ZST. Chętni nauczyciele będą uwzględniani w statystykach, jednak w razie
wygranej ze względów finansowych organizatorzy przewidują dla nich tylko
symboliczne upominki.
3. Zwycięzcy: zwycięzcą konkursu będzie osoba, która w czasie trwania konkursu
przejedzie największą ilość kilometrów na trasie dom –ZST – dom.
4. Nagrody: organizatorzy przewidują nagrody w dwóch kategoriach:
• nagrodę dla osoby, która w czasie trwania konkursu przejedzie największą ilość
kilometrów
• nagrody drugorzędne przyznawane na drodze losowania wśród wszystkich
uczestników konkursu
5. Przebieg i zasady konkursu:
a) Konkurs trwa od 17 do 28 września 2018 roku.
b) Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie rejestrują swój udział u p. Beaty Kotaś.
Uczestnicy będą proszeni o podanie imienia i nazwiska, nazwy miejscowości z
której dojeżdżają do szkoły (w przypadku Tarnowa, wymagana jest również nazwa
ulicy), oraz w przybliżeniu dystansu, który pokonują. Na podstawie tych danych, po
weryfikacji odległości prowadzony będzie ranking uczestników konkursu.
c) Jeśli uczestnik nie będzie sobie życzył publikacji swojego nazwiska na liście
rankingowej, będzie mógł wystąpić pod pseudonimem.
d) Przy rejestracji uczestnicy zostaną poproszeni o podpisanie standardowej zgody na
przetwarzanie danych w ramach konkursu (tworzenie listy rankingowej i
opublikowanie wyników na stronie szkoły)
e) Przy rejestracji uczestnicy otrzymują identyfikator numeryczny, który następnie
mocują w widocznym miejscu na rowerze na czas trwania konkursu. Każdego dnia
na długiej przerwie (11.05 – 11.25) wolontariusze Tour de ZST będą spisywać za
pośrednictwem identyfikatorów osoby, które danego dnia przyjechały do szkoły na

rowerze. Uczestnicy proszeni są o pozostawianie rowerów w jednym z trzech
miejsc, w którym będą działać wolontariusze:
1. Stojaki rowerowe bądź plac przed wejściem do budynku głównego
2. Zadaszony pasaż przy sali gimnastycznej od strony podwórka wewnętrznego
budynku głównego
3. Stojaki rowerowe przed budynkiem pracowni.
Wyniki będą aktualizowane w miarę możliwości co 1-2 dni i umieszczane na tablicy
ogłoszeń Szkolnego Koła Ekologicznego na pierwszym piętrze głównego budynku
przy Sali 119. Ostateczne podsumowanie z nazwiskiem zwycięzcy zostanie
opublikowane na stronie internetowej szkoły.
f) Uczestnicy mogą brać udział w konkursie przyjeżdżając na rowerze codziennie lub
tylko w wybrane dni trwania konkursu. Minimalna liczba to jeden dzień.
g) Podsumowanie wyników będzie polegało na podliczeniu ilości dni, w których
uczestnik konkursu przyjechał do szkoły na rowerze oraz ilości kilometrów
przejechanych łącznie przez każdego uczestnika w okresie trwania konkursu.
Ostateczne wyniki wraz z nazwiskiem zwycięzcy zostaną przedstawione 01.10.2018.
h) Każdy uczestnik konkursu, z wyjątkiem osób, które zdobędą nagrody główne, bierze
udział w losowaniu nagród pobocznych. Ilość losów przypadających na danego
uczestnika równa się ilości dni, w których dana osoba przyjechała do szkoły na
rowerze, jednak nie może on wygrać więcej niż jednej nagrody (w przypadku
powtórnego wylosowanie , los zostanie odłożony na bok bez przyznania kolejnej
nagrody)
i) Przyznanie nagrody głównej i losowanie nagród pobocznych odbędzie się w
terminie wyznaczonym przez Dyrekcję ZST.
j) Udział w konkursie jest dobrowolny. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności
za ewentualne zdarzenia losowe i szkody powstałe w drodze do szkoły i z
powrotem.
k) Zabezpieczenie roweru na czas pobytu w szkole należy do uczestnika konkursu.
l) Próby oszukiwania będą karane dyskwalifikacją uczestników i zgłoszeniem sprawy
do wychowawcy.
m) Organizatorzy rezerwują sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w czasie
trwania konkursu.

Organizatorzy: Beata Kotaś i Anna Fronc (Szkolne Koło Ekologiczne)

