
Regulamin konkursu  „Żyjmy z pasją” 

 

I. Organizator konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu na przygotowanie okrzyku związanego z działalnością profilaktyczną  

i hasłem  „Żyjmy z pasją”, zwanego dalej „konkursem” są organizatorzy przedsięwzięcia „Żyjmy  

z pasją”, zwani dalej „organizatorem”. 

 

II. Cel i tematyka konkursu 

 

1. Celem konkursu jest przygotowanie okrzyku promującego życie bez uzależnień i realizowanie pasji 

oraz nagranie krótkiego filmiku prezentującego wygłoszenie przygotowanego hasła. 

 

III. Uczestnicy konkursu 

 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół zaproszonych na Marsz Profilaktyczny  

28 września 2017.  

 

IV. Zgłaszanie prac 
 

1. Zgłoszenie filmików z okrzykiem do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie 
elektronicznej na adres pat@zs8.eu. Film musi być w formacie MP4 (w razie potrzeby uczestnik 
zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora filmu w lepszej 
rozdzielczości). 

2. Każda szkoła może przygotować tylko jeden film prezentujący okrzyk. 
W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje: 

•   dane uczestnika (nazwa szkoły), 
•   adres e-mail, 
•   plik MP4 . 
  

             Zgłoszenia prac będą przyjmowane od 15 do 22 września 2017 r. 

3. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone. 
4. Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: 

Zamieszczenie filmu w Galerii Konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika 
Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie pracy wykonanej przez Uczestnika 
Konkursu na facebookowym profilu Szkoły Podstawowej nr 8 w Toruniu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych  
i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach 
związanych z konkursem. 

V. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu 

1. Wszystkie filmy nadesłane do Konkursu, zostaną umieszczone na profilu facebookowym Szkoły 
 Podstawowej nr 8 dnia 23 września 2017. 

2. Zwycięzca zostanie wybrany drogą głosowania. Na nadesłane prace można będzie głosować od 23  
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do 24 września 2017. Głosowanie odbywa się poprzez zostawienie „reakcji” na filmik  (lubię to, 
super, hahaha, wow).  Wygrywa filmik z największą liczbą „reakcji”. 

3.     Wyniki zostaną ogłoszone na facebookowym profilu Szkoły Podstawowej nr 8 w Toruniu. 
4.    Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz  zwycięzców Konkursu nastąpi podczas Marszu 
         Profilaktycznym „ Żyjmy z pasją”.  

VI. Nagrody 

1. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę w postaci pamiątkowej statuetki. 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.szkola8.torun.pl. 
2. Zgłoszenie filmu do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków 

niniejszego regulaminu. 
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