
REGULAMIN KONKURSU NA MEM INTERNETOWY DOTYCZĄCY PROBLEMATYKI TWORZYW 

SZTUCZNYCH W OCEANIE 

 

 

Założenia ogólne 

§1 

1. Przedmiotem konkursu jest samodzielne przygotowanie memu internetowego na 

temat przyczyn i negatywnych skutków zanieczyszczeń środowiska, głównie 

wodnego, tworzywami sztucznymi, które na szeroką skalę w życiu codziennym 

wykorzystuje człowiek. 

Organizator konkursu i partnerzy 

§2 

1. I Liceum Ogólnokształcące im. dr. Władysława Gębika d. Polskie Gimnazjum w 

Kwidzynie Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie. 

2. Firma KBR POLAND. 

Cel konkursu 

§3 

1. Celem konkursu jest wykonanie memu internetowego, czyli cząstki informacji 

zawartej w formie grafiki, obrazków, słów, zdań, spełniającego funkcję edukacyjną o 

tematyce ekologicznej związanej z przyczynami i negatywnymi skutkami 

zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi dla środowiska oceanicznego, życia 

morskiego i ludzkiego.   

Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie 

§4 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. dr. Władysława 

Gębika d. Polskie Gimnazjum w Kwidzynie Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w 

Kwidzynie. 

2. Autorem pracy może być tylko jedna osoba. 

 

 



Ramy czasowe trwania konkursu 

§5 

1. Czas trwania konkursu grudzień 2019 r. – styczeń 2020 r. 

a. Ogłoszenie konkursu – 2 grudnia 2019 r. 

b. Dostarczenie organizatorowi prac konkursowych – 31 stycznia 2020 r. 

c. Posiedzenie komisji konkursowej – luty 2020 r. 

d. Ogłoszenie wyników oraz informacja o sposobie i terminie wręczenia nagród 

laureatom – do 28 lutego 2020 r. 

 Zasady przeprowadzenia konkursu 

§6 

1. Zadania dla uczestników konkursu. 

a. Mem  może być wykonany w dowolnej formie graficznej np.: w formie 

elektronicznej (plik JPG o max pojemności 500 kb), lub w formie rysunku, w wersji 

czarno – białej, kolorowej lub w technikach mieszanych – format A -4 

jednostronny. 

b. Mem powinien być czytelny i składać się z części graficznej (obrazek, zdjęcie itp.) 

oraz przekazu słownego (pointy). 

c. Mem powinien być wykonany w dwóch wersjach – pierwsza - napisy w języku 

polskim oraz druga -  napisy w języku angielskim. 

d. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielne projekty nienaruszające 

praw osób trzecich (autorskich i majątkowych), nigdzie poprzednio 

niepublikowane, do których uczestnicy konkursu posiadają wyłączne i 

nieograniczone prawa. 

e. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez zgłaszającego pracę 

konkursową jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich w związku z 

przeniesieniem majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej lub jej 

poszczególnych składników. 

f. Praca nie może zawierać nazw i znaków handlowych. 

2. Liczba etapów konkursu. 

a. Konkurs składa się z jednego etapu – szkolnego. 

3. Sposób opisania prac konkursowych. 



a. Dołączyć kopertę z logo pracy, w której należy umieścić także dokładne i czytelne 

dane autora (imię, nazwisko, klasa) oraz załącznik 1 lub 2 (w zależności od wieku 

uczestnika). 

b. Tym samym logo oznaczyć pracę konkursową 

4. Sposób dostarczenia prac konkursowych. 

a. Prace należy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub u nauczyciela biologii 

Marty Woźniak. 

b. Prace w formie graficznej powinny być zapisane na nośniku elektronicznym 

(pendrive, płyta CD). 

Zasady oceny prac konkursowych oraz skład komisji konkursowej 

§7 

1. Przy ocenie formalnej prac konkursowych komisja brać będzie pod uwagę 

następujące kryteria: 

a. Zgodność z regulaminem. 

b. Poprawność merytoryczną. 

c. Czytelność przekazu. 

d. Pomysłowość i kreatywność w sposobie interpretacji tematu. 

2. Skład komisji konkursowej. 

a. W skład komisji wchodzą minimum 4 osoby – przedstawiciel dyrekcji szkoły, 

nauczyciel szkoły, pracownik firmy KBR POLAND, koordynator konkursu – Marta 

Woźniak. 

Zasady nagradzania 

§8 

1. Nagroda rzeczowa za uzyskanie I, II, i III miejsca ufundowana przez firmę KBR 

POLAND. 

2. Dyplom za udział w konkursie dla każdego uczestnika. 

 

 

 



Postanowienia końcowe 

§9 

1. Przekazanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i 

wyrażeniem zgody na udział w konkursie przez jego uczestników. 

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody  na przetwarzanie przez 

organizatora danych osobowych  uczestnika. 

3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

4. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator. 

5. Decyzje podjęte przez komisję konkursową są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych w 

działaniach promocyjnych, opublikowania ich w całości  lub we fragmencie w 

Internecie lub inny sposób. 

7. Załączniki do regulaminu. 

Załącznik nr 1 – zgoda przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie dziecka, 

które nie ukończyło 18-go roku życia. 

Załącznik nr 2 – oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu. 


