
REGULAMIN KONKURSU  

„50 TWARZY NORWIDA” 

I. Założenia ogólne i cele konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku 

2. Organizatorami konkursu są Samorząd Uczniowski oraz p. Magdalena Baran 

II. Cele konkursu: 

1. Promocja szkoły 

2. Inspirowanie uczniów do kreatywności 

3. Promowanie „zdrowej rywalizacji” 

III. Zasady konkursu 

1. Konkurs podzielony jest na 2 kategorie: indywidualną oraz grupową.  

2. Zdjęcia muszą być zgodne z tematyką konkursu, tzn. zdjęcia, które wezmą udział w 

konkursie powinny zawierać logo Zespołu Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida, napis z 

nazwą szkoły bądź inny akcent kojarzący się z Norwidem.  

3. Uczestnicy konkursu, akceptują, to że ich zdjęcia mogą zostać wykorzystane do publikacji 

na stronach internetowych i/lub druku materiałów promujących konkurs oraz ewentualnie do 

materiałów promocyjnych szkoły. 

4. Jeśli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek innych osób, należy posiadać 

zgodę na publikację wizerunku tych osób. 

5. Zdjęcia mogą być wykonane dowolnym urządzeniem rejestrującym: aparatem 

fotograficznym, telefonem komórkowym itp., zaleca się ustawienie jak najlepszych 

parametrów obrazu (w trosce o najlepszą jakość zdjęcia). 

IV. Zgłoszenie do konkursu 

1. Zdjęcia (Pliki JPEG) należy przesyłać na adres mailowy zs1swidnik@gmail.com do dnia 

10.03.2016 r. W treści maila należy podać imię i nazwisko autora/ autorów zdjęcia.  

2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania i odmowy 

publikacji zdjęcia jeśli nie spełnia ono zasad konkursu, narusza przepisy prawa bądź ogólnie 

przyjęte normy moralne.  

3. Zgłaszając zdjęcie należy podać następujące informacje: imię i nazwisko autora/ autorów 

zdjęcia, klasę oraz tytuł zdjęcia. 

4. Zdjęcia zostaną sprawdzone pod kątem wymaganych parametrów, a następnie umieszczone 

na profilu FB szkoły - oznaczając je numerem, nie podając imienia i nazwiska autora. 
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5. Zgłaszając zdjęcia autor oświadcza, że jest ich autorem i ma do nich wszelkie prawa 

autorskie. 

V. Zasady przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu 

1. Po weryfikacji zdjęcia zostaną opublikowane na https://www.facebook.com/zsnorwid w dn. 

14.03.2016 r. w albumie pod nazwą konkursu: „50 twarzy Norwida”.  

2. Wybór najlepszych zdjęć nastąpi na portalu FB. Swój głos będzie można oddać poprzez 

kliknięcie „Lubię to” lub udostępnienie zdjęcia na swoim profilu FB do dnia 23 marca 2016r. 

do godz. 15.00- po tym czasie głosowanie w konkursie internetowym zostanie zamknięte.  

3. W konkursie wygra zdjęcie, które uzyska najwięcej punktów wg następującej punktacji: 

1 Lubię to = 1 punkt 

1 Udostępnienie = 5 punktów 

4. Laureatami konkursu zostaną osoby, których zdjęcia zdobędą największą liczbę polubień i 

udostępnień. 

5. Głosować mogą wszyscy użytkownicy Facebooka (nie tylko uczniowie naszej szkoły), 

dlatego warto promować swoje prace. 

6. Ogłoszenie wyników i lista laureatów konkursu wraz z nagrodzonymi zdjęciami zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej szkoły oraz na profilu FB szkoły. 

7. Uroczystość rozdania nagród odbędzie się podczas najbliższej uroczystości szkolnej. 

VI. Nagrody 

1. Nagroda w kategorii indywidualnej- selfie stick. 

2. Nagroda w kategorii grupowej- wyjście klasowe oraz upominki. 
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