Regulamin konkursu fotograficznego „Gdzie możesz uczyć się języków obcych?”
1. Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest zdjęcie przedstawiające uczestnika konkursu w sytuacji w jakiej
może się uczyć języka obcego za pośrednictwem internetu.
2. Organizatorzy
Organizatorami konkursu są: Studencki Serwis Rozwoju Więc jestem! oraz namiare.edu.pl –
szkoła językowa prowadząca lekcje języków obcych za pośrednictwem komunikatora Skype .
3. Warunki uczestnictwa
Uczestnikiem konkursu może być każda osoba w wieku powyżej 13. roku życia.
4. Forma zgłoszenia
Zdjęcia należy przesyłać na adres biuro@namiare.edu.pl w temacie wpisując: „Konkurs
fotograficzny”. Minimalna wielkość zdjęć to 500 kb, a maksymalna 10 Mb. W mailu należy
podać dane autora: imię, nazwisko, numer telefonu. Każdy uczestnik może przesłać tylko
jedno zdjęcie.
5. Forma konkursu
Konkurs podzielony będzie na 2 etapy
a. Etap 1. Trwający od 08.05.2013r do 08.06.2013 do godziny 23:59 – w tym etapie
przyjmowane będą zgłoszenia do konkursu.
b. Etap 2. Trwający od 10.06.2013 od godziny 8:00 do 23.06.2013 do godziny 23:59 – w
dniu 10.06.2013 zostanie na profilu namiare.edu.pl w serwisie Facebook
udostępniona galeria zdjęć spełniających kryteria konkursu oraz link do ankiety w
serwisie Google forms umożliwiający głosowanie na zdjęcia.
6. Nagrody
Nagrodą dla zwycięzcy jest wakacyjny kurs języka angielskiego na wybranym przez zwycięzcę
poziomie, bądź kurs niemieckiego od podstaw – ufundowany przez namiare.edu.pl.
Dodatkowo wybrane przez organizatorów osoby otrzymają próbną lekcję języka angielskiego,
rosyjskiego bądź niemieckiego.
7. Ogłoszenie zwycięzcy
Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która zdobędzie największą ilość głosów. Zwycięskie
zdjęcie zostanie opublikowane na profilu namiare.edu.pl w serwisie Facebook. Ze zwycięzcą
skontaktujemy się telefonicznie w celu ustalenia formy odbioru nagrody. Nagroda nie może
być wymieniona na jej ekwiwalent pieniężny ani też na inne świadczenie.
8. Postanowienia końcowe
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac oraz
wykorzystania podstawowych danych autorów (imienia) w środkach masowego przekazu

informacji – prace i dane autorów będą publikowane wyłącznie w powiązaniu z konkursem.
Nadesłane, nagrodzone i wyróżnione prace nie będą zwracane i przechodzą na własność
organizatora konkursu. Prawa autorskie twórców tych prac zostają ograniczone na rzecz
organizatorów dla swobodnego wystawiania i publikowania wszystkich we wszelkich
materiałach i artykułach dotyczących konkursu i publikacjach dotyczących Więc Jestem! oraz
namiare.edu.pl

