KONKURS TWÓRCZOŚCI WŁASNEJ „TO MI WIERSZEM W DUSZY GRA”
REGULAMIN:
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest XVIII LO w Szczecinie, ul. Hoża 3.
2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na profilu fb: XVIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie
(zwanym dalej “Fanpage”).
Warunki uczestnictwa
5. W konkursie mogą brać udział uczniowie szczecińskich liceów.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie
Facebook.
7. Przedmiotem konkursu jest nagranie jednego tekstu (własnego wiersza lub
piosenki) i przesłanie tego nagrania w wiadomości fb do Organizatora w wyznaczonym
czasie do 20.11.2021 r. Uczestnik przesyła pod nagraniem wiadomość z danymi: imię
i nazwisko, klasa oraz nazwa szkoły.
Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na udostępnienie zadania
konkursowego oraz danych osobowych administratorowi Fanpage oraz jurorom,
jedynie na potrzeby konkursu.
6. Jury obraduje do 29.11.2021 r.
7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 30.11.2021 r o godzinie 18.30 na Fanpage'u
Organizatora.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony
lub aplikacji ze strony Facebook’a.
Zadanie konkursowe
9. Zadanie konkursowe polega na: nagraniu utworu recytowanego lub śpiewanego
własnego autorstwa.
11. Wykonania będą oceniane przez jury składające się z nauczycieli XVIII LO w
Szczecinie, członków Związku Literatów Polskich w Szczecinie, twórców Studia Teatr
oraz studentów Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w
Łodzi oraz Akademii Teatralnej w Warszawie.
11. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w treści postu
konkursowego o wyznaczonej regulaminowo porze.
Nagroda
12. Nagrodami w konkursie są vouchery na bezpłatne miesięczne warsztaty w Studio
Teatr (wartość 200 zł) jak również na darmową lekcja śpiewu u dr hab. Joanny
Tylkowskiej - Drożdż prof. Akademii Sztuki w Szczecinie (wartość 150 zł). Ponadto
tomiki poezji szczecińskich twórców ze Związku Literatów Polskich w Szczecinie,
słuchawki bezprzewodowe JBL TUNE 500 BT, plecak miejski 4F oraz kubek termiczny
Empik. Nagrodą specjalną będzie możliwość zaprezentowania swojej twórczości na
antenie Radia Plus oraz wzięcia udziału w projekcie “Szczecińska Wiosna Poezji”,
której organizatorem jest Związek Literatów Polskich.
13. Laureaci odbiorą nagrody osobiście w Sekretariacie XVIII LO w Szczecinie do
22.12. 2021 r.
14. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

15. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania
na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez
zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może
zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje
16. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy
winni zgłaszać w formie pisemnej w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż
do dnia wydawania nagród.
17. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
18. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika oraz dokładny
opis i uzasadnienie reklamacji.
Postanowienia końcowe
19. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
20. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego
trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
22. Wszelkie pytania dotyczące konkursu można również kierować drogą mailową do
p. Małgorzaty Świłpa matematykalo18@gmail.com.

