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REGULAMIN 

• Organizatorzy: Portal MlodaGdynia.pl, Janina Wasylka, dr Jarosław Kłodziński 

• Patronat honorowy: dr Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni 

• Patronat honorowy: Małgorzata Zwiercan, Poseł RP, Parlamentarny Zespół ds. Dzieci 

• Środowisko konkursu:  http://mlodagdynia.pl/ , www.klodzinski.info.pl oraz Facebook 

• Uczestnikami konkursu mogą być szkoły podstawowe z terenu Gdyni 

• Organizatorzy konkursu oczekują wykonania prezentacji szkoły 

• Celem konkursu jest promocja szkół podstawowych. Wyzwalanie aktywności, kreatywności, 

działania grupowego uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 

• Potwierdzeniem udziału w konkursie jest odesłanie formularza zgłoszeniowego ze zdjęciami 

• Szkoła podaje informacje o placówce i wskazuje osobę upoważnioną do kontaktu 

• Szkoła może uzyskać promocję na portalu i FB przez prezentację aktualnych wydarzeń 

• Szkoła uczestnicząca w konkursie przygotowuje gazetkę szkolną formatu A 1 (kartka flipchart), 

która winna zawierać: nazwę w winiecie graficznej, stopkę redakcyjną, zdjęcia, artykuły pisane 

czcionką Arial min. 16 – prezentujące szkolne wydarzenia, uczestnictwo  

w wydarzeniach zewnętrznych, sukcesy placówki. Gazetkę należy do 19 maja 2017 roku 

dostarczyć do Jarosława Kłodzińskiego. Kontakt w celu umówienia wizyty: tel. 601 658 812; 

mail: klodzinski.jaroslaw@wp.pl)  do siedziby Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego Nr 2 w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 207 

• Jako pomoc w przygotowaniu gazetki oferujemy 3 godziny warsztatu dziennikarskiego dla 

wytypowanych uczniów klas VI (grupa 12 do 21 osób), w czasie którego uczestnicy zajęć 

zostaną zapoznani z metodami pracy dziennikarskiej i fotoreporterskiej. Termin warsztatu należy 

ustalać indywidualnie – mailem na adres kontakt@mlodagdynia.pl Prosimy o przesłanie 
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informacji o zapotrzebowaniu na warsztat. Przedstawiciel redakcji skontaktuje się,  

aby ustalić termin zajęć. 

• W celu wzięcia udziału w konkursie należy przesłać: 

- trzy zdjęcia klasowe (grupy uczniów) do 25 osób łącznie z nauczycielami - zaaranżowane. 

Uczniowie mogą być ucharakteryzowani, przebrani, ustawieni w specjalną kompozycję, 

- pięć zdjęć prezentujących silne strony szkoły: konkretne zajęcia, uczniów w pracowniach 

podczas lekcji, organizowane w szkole spotkania, konkursy, drużyny harcerskie/gromady 

zuchowe, drużyny sportowe, uczniów na zajęciach pozalekcyjnych, itp. 

- każde zdjęcie ma posiadać krótki opis, 

- na zdjęciach (po obróbce) mogą być zamieszczone „dymki” z wypowiedziami lub opisami, 

- zdjęcia nie mogą być dotychczas publikowane w innych mediach, 

- zdjęcia powinny być przesłane w dobrej rozdzielczości, w rozszerzeniu JPG, 

- formularz zgłoszeniowy, 

- formularz, zdjęcia wraz z opisem i informacje o placówce przesyła się na adres: 

kontakt@mlodagdynia.pl 

• Informacje o placówce – do zdjęć należy załączyć w rozszerzeniu doc., docx., odt., opis oferty 

placówki na rok szkolny 2017/18 wraz przedstawieniem (w skrócie) dotychczasowych sukcesów 

szkoły. Materiał będzie zaprezentowany na portalu http://mlodagdynia.pl/  

oraz promowany na Facebook’u. 

• Zasady rywalizacji: 

- zdjęcia będą zamieszczone na Facebook’u https://www.facebook.com/mlodagdynia.pl/  

- do głównej oceny zlicza się ilość polubień wszystkich zdjęć, 

- do nagrody specjalnej zlicza się ilość udostępnień, pojedynczych zdjęć, jak i całego postu, 

- polubienia i udostępnienia zlicza się w dniu 21 maja 2017 o godz. 22:00 (wszystkie prezentacje 

będę screenowane w celach dokumentacji), 

mailto:kontakt@mlodagdynia.pl
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- rywalizacja jest jawna i widoczna na fanpage’u Młodej Gdyni na Facebook’u, 

- do ogólnej liczby polubień zlicza się wszelkie polubienia (konkurs jest otwarty i każdy 

użytkownik Facebook’a może brać udział w podnoszeniu ilości polubień i udostępnień zdjęć 

każdej placówki), 

- komentarze nie mają wpływu na rywalizację, choć mogą pełnić rolę promocyjną  

zachęcającą do polubień i udostępnień, 

- osoby indywidualne, które chcą wziąć udział w losowaniu nagród muszą pod rygorem 

nieważności polubić fanpage’a https://www.facebook.com/mlodagdyniapl/, 

- zdjęcia wraz z opisem i informacjami o placówce będą również zamieszczone na portalu 

http://mlodagdynia.pl/ 

- sposób promowania postów i pojedynczych zdjęć leży w gestii uczestników, ich kreatywności, 

mobilności i zaangażowania, 

- dla szkół, które zachęcą najwięcej osób do polubienia fanpage’a 

https://www.facebook.com/mlodagdyniapl/ przewidziana jest nagroda specjalna.  

Fundatorami nagród głównych są:  

- Prezydent Gdyni dr Wojciech Szczurek 

- Poseł RP Małgorzata Zwiercan 

- Radna Janina Wasylka 

- Radny dr Jarosław Kłodziński 

            Nagrody portalu mlodagdynia.pl:  

           - specjalna promocja szkoły podczas naboru na rok szkolny 2017/18  

- promocja w Kurierze Gdyńskim,  

- warsztat z budowania grupy projektowej i promocji projektu, 

- gadżety, wejściówki i vouchery. 

https://www.facebook.com/mlodagdyniapl/
http://mlodagdynia.pl/
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• Finał konkursu odbędzie się podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w dniu 4 czerwca 2017  

na Placu Grunwaldzkim przy Muszli Koncertowej. Informacja będzie również zamieszczona na 

portalu http://mlodagdynia.pl/ ; www.klodzinski.info.pl  oraz na FB 

https://www.facebook.com/mlodagdynia.pl 

• pytania należy kierować na adres: kontakt@mlodagdynia.pl lub telefonicznie 515 712 642 

- można zaprosić naszego fotoreportera, który wykona materiał zdjęciowy, 

- informacje dotyczące konkursu będą zamieszczane na portalu http://mlodagdynia.pl/strona/6   

- w trakcie konkursu nie dokonujemy zmian zdjęć, ich opisów oraz informacji o placówce, 

- wprowadzenie zmian jest jednoznaczne z wycofaniem placówki z konkursu. 

• Postanowienia końcowe: 

- interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów konkursu, 

- nagród nie zamienia się na ekwiwalent finansowy, udział w konkursie jest dobrowolny, 

- przekazanie zdjęć na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku 

osób na nich widniejących oraz wykorzystanie do promocji przedsięwzięcia i działań portalu 

http://mlodagdynia.pl/ oraz www.klodzinski.info.pl  

- o starcie w rywalizacji wszystkie szkoły zostaną poinformowane mailem z podaniem linków, 

- istnieje możliwość przeprowadzenie wywiadów z wybranymi bohaterami zdjęć, 

- wyniki konkursu będą zamieszczone na  http://mlodagdynia.pl/ i www.klodzinski.info.pl  

Dane kontaktowe do organizatorów konkursu: 

Janina Wasylka wasylka.janina@wp.pl  +48 510 35 78 78 

https://www.facebook.com/janina.wasylka?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all  

Mariusz Sieraczkiewicz mariusz.sieraczkiewicz@mlodagdynia.pl + 48 515 712 642 

https://www.facebook.com/mlodagdyniapl/?fref=ts  

Jarosław Kłodziński klodzinski.jaroslaw@wp.pl  +48 601 65 88 12  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000745684981  

http://mlodagdynia.pl/
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU 

 

Nazwa szkoły z adresem: ……………………………………………………………………………… 

Dane osoby do kontaktu: 

Imię : …………………………………………………........................................................... 

Nazwisko : …………………………………………………….............................................. 

Status (nauczyciel-przedmiot) : …………..... 

E –Mail : …………………………………………………………......................................... 

Numer telefonu komórkowego: ….………………......... 

 

Zgłoszenie do KONKURSU: „Moja szkoła jest najlepsza!” 

Zgłaszam udział placówki w konkursie „Moja szkoła jest najlepsza!”. Niniejszym oświadczam,  

że zapoznałem się z regulaminem konkursu  i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 

do przeprowadzenia konkursu (ustawa z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, 

poz. 833).                                                                        

 

 

….............................................................                       

 podpis dyrektora i pieczęć szkoły 

 


