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Zespół Szkół Ekonomicznych  

im. Jana Pawła II  

w Złotowie 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA MEMA KLASOWEGO  

 

 

 

 
I. Organizator konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu jest Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana 

Pawła II w Złotowie. 

 

II. Cel i przedmiot konkursu 
 

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego „mema” przedstawiającego 

codzienne życie ZSE: ciekawe i zabawne sytuacje szkolne, przedmiotowe z 

imprez szkolnych lub typowe klasowe zachowania.   

2. Mem wykorzystywany będzie przez  ZSE do celów promocyjnych. 

 

3. Konkurs trwa od 07.01.2020 r. do 21.02.2020 r. 

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie 
 

1. Konkurs jest skierowany do wszystkich klas naszej szkoły. 

2. Projekty konkursowe powinny być  zgłaszane do konkursu grupowo (klasa). 

3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w regulaminie. 

4. Uczestnicy są zobowiązani przedstawić autorski projekt. 

5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw 

autorskich na rzecz Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II 

w Złotowie 

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków 

konkursu. 

 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej 
 

1. Projekt mema powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, 

Internet, pisma, ulotki. 

2. Prace można wykonać w dowolnej formie graficznej (elektronicznej, rysunku 

w wersji czarno-białej, kolorowej lub technikach mieszanych). Projekty należy 

złożyć w postaci wydruku A4 jednostronnego w sekretariacie szkoły oraz 

mailowo (forma elektroniczna) w postaci pliku jako podgląd w pliku .png, 

.pdf, .gif i .jpg na adres: www.zsezlotow.edu.pl, podając klasę oraz imię i 

nazwisko wychowawcy klasy.  

http://zsezlotow.edu.pl/


Strona 2 z 2 

 

 

3. Mem powinien charakteryzować się następującymi cechami; 

● być czytelny, 

● składać się części graficznej (obrazek, zdjęcie itp.) oraz przekazu 

słownego (cytatu, hasła, dialogu) 

● wzbudzać pozytywne emocje, 

● nie może zawierać treści wulgarnych, obrażających inne osoby. 

 

 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych 
 

1. Prace należy składać do dnia 21.02.2020 r. w sekretariacie szkoły. 

2. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie 

konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. 

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

4. Organizator nie zwraca prac. 

 

VI. Kryteria oceny prac konkursowych 
 

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 

● zgodność z regulaminem, 

● pomysłowość, 

● czytelność projektu, 

● estetyka wykonania projektu. 

 

 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu 
 

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę 

konkursu. 

2. Dla zwycięzcy przewidziana jest  nagroda. 

3. Planowana data ogłoszenia wyników 28.02.2020 r. 

4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania pozostałych projektów w celach 

promocyjnych. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo dopracowania lub zmodyfikowania zwycięskiego 

projektu oraz do nierozstrzygnięcia konkursu. 

 

 

 

Życzymy ciekawych pomysłów! 
 


