
UWAGA KONKURS!!! 

 

 

Uprzejmie informuję, że nasza szkoła przystąpiła do programu „Wzorowa 

łazienka”, będącego konkursem promocyjnym marki Domestos. Celem Programu jest 

promocja edukacji w zakresie higieny oraz promocja estetyzacji szkolnych łazienek. 

Program realizowany jest za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się 

pod adresem www.wzorowalazienka.pl. 
Uczniowie wykonują samodzielnie prace plastyczne i piszą teksty literackie na 

tematy związane z hasłem przewodnim, które następnie są zamieszczane na stronie 

internetowej przez: 

- Administratora Profilu/ jest nim Pani Dyrektor / – bez ograniczenia co do liczby prac 

konkursowych,  

- uczniów, nauczycieli, rodziców uczniów szkoły – maksymalnie jedną pracę 

konkursową dziennie (z jednego adresu e-mail). 

Zakazane jest zamieszczanie niecenzuralnych, wulgarnych lub w inny sposób 

niestosownych prac, które mogłyby być niezgodne z wizerunkiem szkoły, organizatora 

marki Domestos oraz naruszających prawa osób trzecich.  

Od 1 października 2014 r. do 10 grudnia 2014 r. Internauci mogą głosować na 

Galerie Szkół.  Jedna osoba fizyczna może oddać jednego dnia tylko jeden głos z 

jednego adresu e-mail. Weryfikacja osób głosujących następuje na podstawie adresu e-

mail.  

 

Dla trzech Szkół, które zdobędą największą liczbę punktów w Programie 

Organizator przewidział nagrody główne w postaci remontu i aranżacji / dekoracji 

łazienek na terenie Szkoły o wartości 30 000,00 (trzydziestu tysięcy) złotych brutto – 

przy czym co najmniej 10 % wartości nagrody zostanie przeznaczone na aranżację/ 

dekorację – „Nagroda główna”.  

 

Dla stu Szkół, które zdobędą największą liczbę punktów w Programie  

(w tym także Szkół, które zdobyły Nagrody główne), Organizator przewidział nagrody 

dodatkowe w postaci zestawu 100 produktów marki Domestos – Nagroda dodatkowa  

 

Regulamin w całości jest dostępny na stronie www.wzorowalazienka.pl 

 

Zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy mogliby nas wesprzeć  

w walce o zdobycie pierwszego miejsca – głosujcie codziennie klikając na galerie 

naszej szkoły i potwierdzając oddanie głosu ze swojego e-maila. 

Bezpośredni link do galerii http://www.wzorowalazienka.pl/lista-

galerii?province=Podkarpackie&city=S%C4%99dzisz%C3%B3w+m%C5%82p.&scho

ol=188 

 Z góry serdecznie dziękuję Maria Chuderska- dyrektor szkoły  
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