
REGULAMIN KONKURSU SPOT REKLAMOWY EKONOMIAK CZYTA 

organizowanego przez bibliotekę Zespołu Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku  

dla uczniów szkoły. 

§ 1 

Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie oraz 

tryb przeprowadzania Konkursu.  

2. Organizatorem Konkursu jest biblioteka Zespołu Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku.  

3. Konkurs skierowany jest do uczniów ZS nr 5 w Ełku, zwanych dalej „Uczestnikami Konkursu”.  

4. Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży.  

5. Konkurs jest przeprowadzany w terminie od dnia 6 października 2016 r. (dzień ogłoszenia 

Konkursu) do dnia 21 października 2016 r. (dzień zakończenia Konkursu).  

§ 2 

Przedmiot konkursu  

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie przez uczniów (indywidualnie lub w grupie 

maksymalnie trzyosobowej) filmu na temat: SPOT REKLAMOWY EKONOMIAK CZYTA. 

2. Uczniowie przygotowują pracę w kategorii film - dowolną techniką, również z wykorzystaniem np. 

telefonów komórkowych. Czas trwania filmu wynosi min. 30 sekund i nie może przekroczyć 60 

sekund.  

3. Film musi zawierać wymyślone przez autora hasło promujące czytanie oraz logo Projektu 

"Ekonomiak czyta". 

§ 3 

Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu  

1. Konkurs ma charakter zamknięty i skierowany jest do uczniów ZS nr 5 w Ełku. 

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

3. Konkurs składa się z jednego etapu szkolnego. 

4. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić jedno nagranie filmowe wykonane (samodzielnie lub w 

zespole liczącym maksymalnie trzy osoby) na potrzeby konkursu. Film ten nie może być zgłoszony w 

innych konkursach.  

5. Film powinien zostać nagrany w formacie AVI lub MPEG oraz dostarczony w formie elektronicznej 

do biblioteki szkolnej do dnia 21 października 2016. 



6. Na zakończenie Konkursu, Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, wyłoni minimum 

trzech laureatów. 

7. Przy ocenie filmów Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria: 1) spełnienie 

przez nadesłany film warunków formalnych określonych w regulaminie; 2) zgodność z tematyką 

konkursu; 3) pomysłowość autora/autorów; 4) oryginalność filmu; 5) ciekawy sposób ujęcia tematu.  

8. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do dnia 31 października 2016 r., podczas 

"Biesiady czytelniczej" zorganizowanej w Zespole Szkół nr 5 w Ełku na zakończenie obchodów 

Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz równolegle na stronie internetowej szkoły i 

biblioteki. 

9. O organizacji obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, podczas których nastąpi 

oficjalne ogłoszenie wyników, laureaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty w dzienniku 

elektronicznym. 

10. Uczestnik konkursu zgłaszający film jest obowiązany dołączyć pisemne oświadczenie, że wyraża 

zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich na Organizatora Konkursu (załącznik nr 1). 

11. Uczestnicy Konkursu zgłaszający film do Konkursu oraz osoby biorące udział w filmie nie są 

uprawnieni do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia od Organizatora Konkursu.  

12. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do filmu nadesłanego na Konkurs lub praw 

osób, których wizerunek został wykorzystany, w całości obciąża Uczestnika Konkursu.  

§ 4 

Komisja Konkursowa  

1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia jego laureatów 

Organizator powoła Komisję Konkursową.  

2. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Sekretarza.  

3. Przewodniczący kieruje pracą Komisji Konkursowej, ustala miejsce i terminy obrad oraz 

harmonogram prac.  

4. Sekretarz Komisji Konkursowej odpowiada za stronę organizacyjną obrad, w tym za obsługę 

dokumentacyjną.  

5. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych.  

6. Komisja Konkursowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 

połowy jej składu.  

7. Uchwała Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

§ 5 Nagrody w Konkursie  

1. Nagrodami w Konkursie będą upominki ufundowane przez Ogranizatora. 



§ 6 Postanowienia końcowe  

1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

2. Organizator zastrzega konieczność umieszczenia logo w spocie, które udostępni na prośbę 

uczestników) oraz możliwość wykorzystania i publikacji najciekawszych filmów w mediach 

i materiałach promocyjnych.  

3. Organizator konkursu może wprowadzać zmiany w Regulaminie, nie naruszając ogólnych zasad 

konkursu.  

4. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu bądź zmiany w 

harmonogramie jego przeprowadzenia, które wynikły z przyczyn od niego niezależnych.  

5. Sprawy dotyczące Konkursu, nieuregulowane w Regulaminie, są rozstrzygane przez Organizatora. 

6. Wszystkie dokumenty, informacje oraz zmiany dotyczące Konkursu będą publikowane na stronie 

internetowej www.bibliotekazs5.elk.pl.  

7. Prace zgłoszone do Konkursu pozostają u Organizatora.  

Załączniki:  

1) oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu. 


