
ZMIANA 

REGULAMINU KONKURSU 

NA OPRACOWANIE POMYSŁÓW I PROJEKTÓW DWÓCH EDUKACYJNO-ROZRYWKOWYCH  

GIER TRADYCYJNYCH ORAZ DWÓCH GIER LOGICZNYCH-UKŁADANEK 

 

Działając na podstawie § 12 ust. 6 Regulaminu konkursu na opracowanie pomysłów i projektów 

dwóch edukacyjno-rozrywkowych gier tradycyjnych oraz dwóch gier logicznych-układanek, zwanego 

dalej „Regulaminem” Organizator dokonuje zmiany postanowieo Regulaminu poprzez wydłużenie 

czasu trwania konkursu na opracowanie pomysłów i projektów dwóch edukacyjno-rozrywkowych 

gier tradycyjnych oraz dwóch gier logicznych-układanek, w tym wydłużenie terminu składania prac 

konkursowych, zgodnie z poniższym: 

 

§ 1 

1. w § 2 Regulaminu ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie: 

„6. Konkurs trwa od dnia 16 września 2020 do dnia 10 listopada 2020 do godziny 23:59. 

Nadsyłanie Prac Konkursowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2020 do 

godziny 23:59. 

7. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 30 listopada 2020 r. za pośrednictwem strony internetowej 

Organizatora.” 

2. w § 5 Regulaminu ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Uczestnicy w terminie od dnia 16 września 2020 r. do dnia 10 listopada 2020 do godziny 23:59 

nadsyłają na adres Organizatora: lukasz.klekowski@brpd.gov.pl zgłoszenia do Konkursu wraz z 

Pracami Konkursowymi, wskazując w tytule wiadomości e-mail następujące oznaczenie: 

„KONKURS- Zadanie nr …”- wskazad odpowiednio 1, 2, 3 lub 4). Uczestnik może w jednej 

wiadomości przesład zgłoszenie i Prace Konkursowe na więcej niż jedno Zadanie Konkursowe. W 

takim przypadku w temacie wiadomości Uczestnik wskazuje wszystkie numery Zadao, których 

dotyczy zgłoszenie, a załączone do wiadomości pliki oznacza stosownym tytułem roboczym 

numerem Zadania konkursowego (poprzez dodatkowy dopisek w nazwie pliku „Zadanie nr ..” 

Dopuszcza się złożenie Prac Konkursowych z wykorzystaniem plików archiwizujących tj. ZIP, RAR, 

umożliwiających spakowanie/ pogrupowanie plików dla danego Zadania Konkursowego. Plik 

archiwizacyjny należy oznaczyd numerem Zadania Konkursowego zgodnie z powyższym.” 

3. w § 5 Regulaminu ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora w terminie do 

dnia 10 listopada 2020 r. Uczestnicy Konkursu zostaną także poinformowani o jego rozstrzygnięciu 

bezpośrednio przez Organizatora na podany adres e-mail Uczestnika.” 

§ 2 

1. Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian. 

2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora. 
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