
REGULAMIN KONKURSU NA MEM O SZKOLE 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorkami konkursu są nauczycielki języka angielskiego – panie prof. Aleksandra Wolska, 
Karolina Monkiewicz i Magdalena Połatyńska, zwane dalej „Organizatorami”. 

2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu graficznego mema, rozumianego jako tekst w formie 
puenty na tle fotografii, o tematyce związanej z VI Liceum Ogólnokształcącym ze szczególnym 
uwzględnieniem pozytywnych relacji uczniowskich lub uczniowie – nauczyciele.  

3. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. 

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu oraz wyłonienia Laureatów 
konkursu, Organizatorzy powołają komisję konkursową, w której skład wejdą osoby wskazane przez 
Organizatorów. 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń VI Liceum 
Ogólnokształcącego w Koszalinie, który wykona zadanie konkursowe, na zasadach określonych  
w niniejszym Regulaminie. 

2. Zadanie konkursowe powinno być wykonane indywidualnie lub w parach. Zadania wykonane 
zespołowo nie wezmą udziału w konkursie. 

3. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w konkursie jest pozyskanie zgód na publikację wizerunku 
osób, które zostaną przedstawione w memach. (załącznik nr 1 Regulaminu) 

4. Zadaniem konkursowym jest stworzenie mema o tematyce związanej z VI Liceum 
Ogólnokształcącym w Koszalinie w języku angielskim lub polskim ze szczególnym uwzględnieniem 
pozytywnych relacji uczniowskich lub uczniowie – nauczyciele, który spełnia następujące warunki: 

a) jest czytelny i składa się z części graficznej oraz puenty; 
b) nie zawiera nazw i znaków handlowych; 
c) nie narusza praw autorskich innych podmiotów; 
d) nie narusza godności osób na nim przedstawionych; 
e) nie zawiera treści wulgarnych, erotycznych, ksenofobicznych, rasistowskich, sprzyjających 
zachowaniom zagrażającym zdrowiu i bezpieczeństwu, raniących przekonania religijne lub polityczne; 
f) jest plakatem/zdjęciem wydrukowanym w formacie A3 
g) nie był wcześniej publikowany; 
h) jest podpisany imieniem i nazwiskiem autora. 

4. Uczestnik zobowiązany jest do wyrażenia zgody na publikację swojej pracy na stronie internetowej 
szkoły oraz na prezentację jej na wystawie prac konkursowych w VI Liceum Ogólnokształcącym  
w Koszalinie. 

5. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik powinien złożyć pracę konkursową wraz ze zgodami osób, 
których wizerunek został wykorzystany w memie do dnia 27 marca 2020 r. w sekretariacie VI LO  
w Koszalinie. Praca konkursowa powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą, do 
której uczęszcza, a zgody powinny znajdować się w dołączonej do pracy kopercie lub koszulce. 



 

III. Czas trwania i przebieg konkursu 

1. Prace konkursowe należy składać do 27 marca 2020 r. do godz. 12.00 w sekretariacie VI Liceum 
Ogólnokształcącego w Koszalinie. Prace dostarczone po upływie tego terminu nie będą brane pod 
uwagę.   

2. Organizator zobowiązuje się zweryfikować kompletność zgłoszeń oraz zgodność zgłoszonych prac 
konkursowych z tematem konkursu. 

3. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez komisję konkursową. 

4. Prace konkursowe, które nie spełniają warunków określonych w rozdziale III Warunki uczestnictwa 
w konkursie nie będą podlegać ocenie Komisji konkursowej. 

5. Ocena pracy konkursowej będzie uwzględniać pomysłowość autora, jakość oraz oryginalność pracy, 
a także zgodność z tematem konkursu. 

6. Komisji konkursowej przysługuje także prawo wybrania prac wyróżnionych. 

7. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługują wobec nich jakiekolwiek środki 
odwoławcze. Komisja konkursowa nie ma obowiązku uzasadniania swoich decyzji. 

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 31 marca 2020 r. 

IV. Nagrody 

1. Organizatorzy przewidują cenne nagrody - niespodzianki dla zwycięzców i osób wyróżnionych 
w  konkursie. 

2. Zwycięzcom i wyróżnionym nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na inną ani zamiany jej na 
ekwiwalent pieniężny. 

V. Postanowienia końcowe 

1. Wszyscy Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz 
przepisów obowiązującego prawa. 

2. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z zachowaniem praw 
nabytych przez Uczestników Konkursu. 

3. Organizatorom przysługuje prawo unieważnienia konkursu. 

4. Przystąpienie do konkursu oznacza, iż uczestnik konkursu akceptuje wszystkie postanowienia 
niniejszego regulaminu oraz jednocześnie oświadcza, iż spełnia wszystkie wymagane warunki 
uczestnictwa. 

 

 

 
 


