
Regulamin konkursu „Najlepszy mem o tematyce świątecznej i noworocznej” 
 
I. Nazwa i cel konkursu  
1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Najlepszy mem o tematyce świątecznej i noworocznej”. 
2. Celem konkursu jest ukazanie twórczości artystycznej jako źródła osobistej satysfakcji za pomocą 
formy graficznej, jaką jest mem internetowy. 
 
II. Organizator konkursu  
1. Organizatorem konkursu, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Zespół Szkół Gastronomicznych           
i Hotelarskich w Chełmie, ul. Reformacka 13, 22-100 Chełm. 
 
III. Czas trwania Konkursu  
1. Konkurs rozpoczyna się 04.12.2020 r. i trwa do 16.12.2020 r. 
 
IV. Zasady prowadzenia Konkursu  
1. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każdy uczeń Zespołu 
Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie, który prześle na adres zsgihchelm@gmail.com  do 
dnia 16.12.2020 r. samodzielnie zaprojektowany i wykonany mem internetowy o tematyce 
świątecznej lub noworocznej.  
2. O zachowaniu terminu decyduje data wpłynięcia mema do Organizatora.  
3. Zgłoszenie powinno zawierać:  
- jeden lub kilka memów internetowych dotyczących wybranego tematu objętego konkursem, 
 - pełny adres i dane kontaktowe uczestnika konkursu – do wiadomości Organizatora. 
4. Jako mem internetowy rozumie się zdjęcie lub rysunek opatrzony komentarzem lub podpisem. 
Komentarz lub podpis może mieć charakter żartobliwy.  
5. Zastrzega się nieuwzględnienie w konkursie prac o charakterze obraźliwym i wulgarnym.  
Mem musi być autorskim dziełem uczestnika konkursu (dopuszcza się wykorzystanie szablonów 
zdjęć, ale podpis/komentarz musi być autorskim dziełem uczestnika). 
6. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny. 
7. Wyłoniony w konkursie mem staje się własnością Organizatora, który może go  wykorzystywać do 
publikacji na stronie internetowej szkoły, szkolnej stronie portalu Facebook. Autorzy pracy 
zobowiązani są do przeniesienia na Organizatora majątkowych praw autorskich do opracowanego 
przez siebie mem-a na polach eksploatacji opisanych szczegółowo w ustawie o prawie autorskim          
i prawach pokrewnych oraz prawa własności egzemplarzy prac złożonych w ramach konkursu. 
8. Przystępując do konkursu, uczestnik potwierdza, że spełnia warunki określone w Regulaminie oraz 
zgadza się na publikację wyników konkursu przez Organizatora. 
 
IV. Forma prezentacji projektu konkursowego  
1. Projekt wykonany w dowolnej kolorystyce.  
2. Mem powinien zostać dostarczony w postaci pliku elektronicznego w formacie JPG. Należy go  
przesłać na adres mailowy: zsgihchelm@gmail.com. 
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 projekty mema. 
 
V. Wybór zwycięzców  
1. Wyboru zwycięzców konkursu dokona komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora. 
Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
2. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń spełniających wymogi formalne komisja konkursowa 
wyłoni trzy najlepsze prace.  
3. Komisja oceniać będzie: pomysłowość, żartobliwość, oryginalność, poprawność ortograficzną 
i zgodność z tematem nadesłanych prac.  
4. Najlepsze prace nadesłane przez uczestników zostaną opublikowane w kanałach komunikacji 
internetowej Organizatora. 
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5. Autorzy memów w języku angielskim zostaną nagrodzeni cząstkową oceną bardzo dobry/celujący   
0z języka angielskiego i otrzymają punkty dodatnie z zachowania (zgodnie ze szczegółowymi 
kryteriami oceniania zachowania). 
6. Autorzy memów w języku polskim otrzymają punkty dodatnie z zachowania (zgodnie ze 
szczegółowymi kryteriami oceniania zachowania). 
7. Uczniowie, którzy zdobędą pierwsze, drugie i trzecie miejsce w konkursie, uzyskują dyplom 
wysłany drogą elektroniczną i słodki upominek po powrocie do stacjonarnego nauczania. 
 
VI. Postanowienia końcowe 
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika z treścią niniejszego 
regulaminu. Uczestnik biorąc udział w konkursie, wyraża zgodę na jego zasady określone niniejszym 
regulaminem. 
2. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Organizator konkursu. 


