
REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO PROMUJĄCE 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

IM. FILOMATOW ZIEMI MICHAŁOWSKIEJ 

 

I. Organizator 

1. Organizatorem konkursu jest I LO w Brodnicy 

2. Organizatora reprezentuje - Komisja ds. Promocji Szkoły 

 

II. Czas trwania konkursu 

1. Konkurs rozpocznie się dnia 13.05.2020r. i będzie trwał do 15.06.2020 r. 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 15.06.2020. 

 

III. Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń lub max 3-osobowa grupa uczniów bądź 

absolwentów I LO w Brodnicy. 

2. Uczestnictwo w Konkursie polega na stworzeniu na swoim profilu na FB hasła 

promującego I LO, uwypuklającego zalety szkoły bądź odzwierciedlającego tęsknotę 

za nią w czasie pandemii. 

3. Hasło należy nanieść na zdjęcie wykonane w szkole, na jej terenie lub w trakcie 

imprez przez nią organizowanych. 

4. Przed umieszczeniem hasła i zdjęcia na swoim profilu uczestnik jest zobowiązany 

przesłać je poprzez aplikacje Messenger do p. Moniki Puc lub p. Pauliny Kalinowskiej 

– Willmann. 

5. Dopiero po spełnieniu przez uczestników wymogów formalnych: przesłanie pracy 

konkursowej, podanie imienia, nazwiska oraz klasy Uczestnicy otrzymają na e-

dzienniku informację o terminie publikacji postu (dla wszystkich uczestników taki 

sam.) 

6. Prace należy zgłaszać najpóźniej do dnia 13.05.2020 r. 

7. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem 

konkursu. 

IV. Zasady konkursu 

1. Do Konkursu może być zgłoszone tylko hasło wymyślone i napisane osobiście przez 

uczestnika. 

2. Od dnia 14.05.2020r.do dnia 14.06.2020 r. na FB będzie trwało głosowanie na 

najlepszą pracę poprzez polubienie i udostępnienie postu na kolejnych tablicach. 

3. Wygrywa praca z największą ilością polubień i udostępnień na dzień 15.06.2020 r. 

godz.00.01 

 



V. Rozstrzygnięcie Konkursu i Nagroda 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia postu do publikacji 

w przypadku niespełnienia kryteriów Konkursu 

2. Autor/autorzy zwycięskiego hasła otrzymają voucher na pizzę o wartości 100 zł 

3. Autor/autorzy hasła, które zajmie II miejsce otrzymają voucher na pizzę o wartości 50 

zł. Organizator dopuszcza możliwość wskazania max dwóch prac nagradzając je 

wyróżnieniem. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz FB. 

 

VI. Przesłanie hasła na adres jest jednoznaczne z oświadczeniem: 

1. Praca jest moim samodzielnym i oryginalnym utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.  z 2006 r., nr 90, 

poz. 631 ze zm.). 

2. Osoby biorące udział w konkursie zrzekają się z praw autorskich wymyślonych przez 

siebie haseł na rzecz Organizatora Konkursu, który tym samym przejmuje prawo do 

dysponowania pracą konkursową w celach promocyjnych. 

 

Organizatorzy Konkursu 

 


