
REGULAMIN 
 SZKOLNEGO KONKURSU  

„EURO 2012” 
 

1. ORGANIZATOR KONKURSU 
 

Organizatorem konkursu  jest Robert Batorski 
 

2. CELE KONKURSU 
 

� Popularyzacja  sportu 
� rozbudzanie zainteresowań sportowych w związku ze 

zbliżającymi się Mistrzostwami Europy - Euro 2012 
� propagowanie zachowań fair play wśród dzieci 
� popularyzacja wykorzystania komputera i internetu do 

zdobywania wiadomości  
�  popularyzacja wykorzystania komputera i internetu do 

komunikacji miedzy ludźmi 
 

3. TERMIN KONKURSU 
 

� Konkurs będzie się odbywał od 8 czerwca do 1 lipca 2012 roku 
 
� Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej 

szkoły najpóźniej w dniu 2 lipca 2012 roku 
 

 
4. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

� W konkursie może wziąć każdy uczeń Szkoły Podstawowej  
w Kotuni. 

 
� Zadaniem uczestników jest wytypowanie wyników wszystkich 

meczy EURO 2012 oraz podanie imienia i nazwiska piłkarza, 
który podczas EURO 2012 zdobędzie tytuł najlepszego 
strzelca EURO 2102(strzeli najwięcej bramek) i drużyny, 
która zdobędzie tytuł Mistrza  Europy w piłce nożnej podczas 
Euro 2012 

 
 

 



5. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 
 
� Każdy uczeń, który chce wziąć udział w SZKOLNYM 

KONKURSIE EURO 2012 musi się zarejestrować 
 

� Rejestracji dokonać należy poprzez wysłanie na skrzynkę 
pocztową: eurokotunia2012@wp.pl wiadomości o następującej 
treści:  

 
Zgłaszam si ę do SZKOLNEGO KONKURSU EURO 2012: 
……………………………….(zamiast kropek należy wpisać 
swoje imię i nazwisko), klasa….. (zamiast kropek należy wpisać 
klasę do której uczęszczasz) 

 
� Zgłoszenia przyjmowane są do 5 czerwca do godziny 24/00 
 
 

6. PRZEBIEG KONKURSU 
 

� Konkurs polega na wytypowaniu wyniku każdego meczu Euro 
2012. Za prawidłowo wytypowany wynik meczu zawodnik 
otrzymuje 1 punkt. Lista meczy EURO 2012 będzie podana na 
szkolnej stronie internetowej w zakładce EURO 2012. Nazwy 
drużyn które będą rozgrywać rundę ćwierćfinałową i półfinałową 
oraz mecz finałowy zostaną wpisane po rozegraniu meczy 
eliminacyjnych – grupowych 

 
� Dodatkowo uczestnik może zdobyć 1 punkt za podanie 

nazwiska piłkarza, który w danym meczu zdobędzie bramkę.  
W treść wiadomości e-mail wpisujemy imię  nazwisko tylko 
jednego  piłkarza.  

 
� Dodatkowo uczestnik może zdobyć 3 punkty za podanie w 

pierwszej wiadomości e-mail (przed rozpoczęciem pierwszego 
meczu EURO 2012) imienia i nazwiska piłkarza, który 
zdobędzie Tytuł Najlepszego Strzelca Turnieju EURO 2012.  
Wiadomość tę wysyłamy do 8 czerwca do godziny 16/00. 
 

� Dodatkowo uczestnik może zdobyć 5 punktów za podanie w 
pierwszej wiadomości e-mail (przed rozpoczęciem pierwszego 
meczu EURO 2012) nazwy drużyny, która zdobędzie Tytuł 
Mistrza Europy podczas EURO 2012. 
Wiadomość tę wysyłamy do 8 czerwca do godziny 16/00. 



UWAGA 
BARDZO WAŻNA 
INFORMACJA!!! 

 
KAŻDĄ WIADOMOŚĆ E-MAIL 

PODPISUJEMY SWOIM  
IMIENIEM I NAZWISKIEM.  

WIADOMOŚCI BEZ PODPISU 
NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ  

 
7. ZASADY UCZESTNICTWA 

� Wiadomości z wytypowanym wynikiem przysyłamy na podaną w 
punkcie 4 Regulaminu Konkursu skrzynkę pocztową najpóźniej 
do godziny rozpoczęcia meczu (liczy się godzina otrzymania 
listu na skrzynce organizatora). W przypadku kiedy organizator 
otrzyma wiadomość po godzinie rozpoczęcia meczu, nie będzie 
ona brana pod uwagę. (Proszę wiadomości wysyłać wcześniej – 
będzie bezpieczniej. Pamiętaj, że niektóre listy pojawiają się na 
skrzynce adresata po dłuższym czasie!) 

 

� Jeżeli w danym dniu odbywa się więcej niż jeden mecz  
wytypowane wyniki można przysłać w jednej wiadomości. 

8. NAGRODY 
 

� Przewiduje się nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych 
uczestników. 

 
� Wręczenie nagród odbędzie się we wrześniu 2012 roku 

 
 
 
 



 
9. PORADY 
 

� Podczas wysyłania wiadomości możesz skorzystać z pomocy 
rodzica, rodzeństwa, kolegi lub innej osoby! 

 
� Przykładowa treść wiadomości dotyczącej piłkarza, który według 

Ciebie zdobędzie tytuł najlepszego strzelca turnieju EURO 2012 
Najlepszy Strzelec EURO 2012  

 …………………….. (zamiast kropek wpisujemy imię i nazwisko 
piłkarza, który strzeli według Ciebie najwięcej 
bramek podczas EURO 2012) 

…………(zamiast kropek wpisujesz swoje imię i nazwisko) 
Pamiętaj! Tę wiadomość przysyłamy tylko raz, najpóźniej do 8 
czerwca do godziny 16/00 (liczy się godzina otrzymania listu na 
skrzynce organizatora) 
 
 
 
 
 

� Przykładowa treść wiadomości dotyczącej drużyny, która 
według Ciebie zdobędzie tytuł Mistrza Europy w piłce nożnej 
podczas EURO 2012 

 
Mistrz EURO 2012 – 
 ……………………..(zamiast kropek wpisujemy nazwę drużyny 

zdobędzie Tytuł Mistrza EURO 2012) 
…………(zamiast kropek wpisujesz swoje imię i nazwisko 

 
Pamiętaj! Tę wiadomość przysyłamy tylko raz, najpóźniej do 8 
czerwca do godziny 16/00 (liczy się godzina otrzymania listu na 
skrzynce organizatora) 

 
 
 

� Przykładowa treść wiadomości dotyczącej meczu np. Polska-
Rosja przy wygranej 3-1 dla Polski: 

Polska-Rosja/3-1 
……………(zamiast kropek wpisujemy imię i nazwisko piłkarza, 

który strzeli według Ciebie bramkę podczas tego 
meczu) 

…………(zamiast kropek wpisujesz swoje imię i nazwisko 



 
� Przykładowa treść wiadomości dotyczącej meczu np. Polska-

Rosja przy wygranej 1-3 dla Rosji: 
Polska-Rosja/1-3 
……………(zamiast kropek wpisujemy imię i nazwisko piłkarza, 

który strzeli według Ciebie bramkę podczas tego 
meczu) 

…………(zamiast kropek wpisujesz swoje imię i nazwisko 
 

� Napisz sobie na kartce co musisz zrobić aby w pełni 
uczestniczyć w konkursie: 

 
a) Zarejestrować się (Patrz punkt 5 Regulaminu) 
 
b) Przed rozpoczęciem EURO 2012 wysłać na adres: 

eurokotunia2012@wp.pl wiadomość z imieniem i 
nazwiskiem najlepszego strzelca EURO 2012 (patrz punkt 
6 i 9 Regulaminu) 

 
c) Przed rozpoczęciem EURO 2012 wysłać na adres: 

eurokotunia2012@wp.pl wiadomość z nazwą drużyny, 
która według Ciebie zdobędzie Mistrzostwo Europy w piłce 
nożnej podczas EURO 2012 (patrz punkt 6 i 9 
Regulaminu) 

 
 
d) W trakcie trwania EURO 2012 wysłać w odpowiednim 

czasie i o odpowiedniej godzinie 31 wiadomości z 
wynikami meczy oraz imieniem i nazwiskiem jednego  
piłkarza, którzy w danym meczu zdobędą bramkę dla 
swojej drużyny (patrz punkt 6 i 9 Regulaminu) 

 
 
 

Organizator 
Robert Batorski 

 


