
       
                                                              

   Regulamin konkursu 

”Bezpieczna e-szkoła V”

1. Postanowienia Ogólne

a) Organizatorem konkursu jest Fundacja „5Medium”.
b) Konkurs jest częścią projektu „Bezpieczna e-szkoła V”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa

Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Lublin. 
c) Konkurs skierowany jest do uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

biorących udział w projekcie „Bezpieczna e-szkoła V”. 

2. Założenia konkursu

a) Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu zrealizowanego przez grupę projektową
„Bezpieczna e-szkoła V”.  

b) Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu relacji z przeprowadzonego działania. Zgłoszenie
następuje poprzez przesłanie organizatorowi wypełnionego formularza relacji wraz z załącznikami.
Szczegółowe informacje dotyczące formularza i jego oceny znajdują się w punkcie 3 niniejszego
regulaminu. 

c) Trzy wnioski, który spełnią kryteria oceny i zdobędą odpowiednio najwyższą liczbę punktów otrzyma
bon na zakup nagród w wysokości 1000zł / 800 zł / 600 zł.  

d) Komisja może zdecydować o innym podziale nagrody na jedną, dwie lub więcej grup projektowych. 
e) Dodatkowo zostaną przyznane wyróżnienia w kategorii: 

- za najlepszą promocję projektu; 
- za najciekawszą dokumentację projektu; 
- za zastosowanie nowatorskich technik; 
- za pozyskanie największej liczby zaangażowanych sojuszników; 
- nagroda publiczności. 

3. Kryteria oceny wniosków

a) Formalne
• W konkursie mogą brać udział zespoły projektowe składające się z uczniów i uczennic szkół

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych biorące udział w programie „Bezpieczna e-szkoła 2015”. 



• Ocenie będą podlegały jedynie zgłoszenia przesłane na adres fundacja@5medium.org do 1 grudnia
2015r. zawierające wszystkie załączniki tj. wypełniony formularz wniosku oraz wymagane załączniki tj.
min. 3 zdjęcia z finału projektu. 

b) Merytoryczne
• Zgłoszony projekt musi być opisany przejrzyście i spójnie. 

• Każdy z punktów wniosku został wypełniony. 

• Działanie projektowe powinno odpowiadać na realne potrzeby lub problemy szkoły  lub społeczności
lokalnej. Odbiorcami projektu powinni być młodzi ludzie oraz inni członkowie społeczności lokalnej. 

• Projekt powinien angażować młodych ludzi w działanie na rzecz edukacji medialnej. 

• Działanie powinno mieć możliwość kontynuacji i utrwalenia jego efektów. 

• Do wniosku zostały dołączone minimum 3 zdjęcia dokumentujące finał projektu, w tym jedno zdjęcie
oznaczone jako zdjęcia biorące udział w głosowaniu publiczności na portalu społecznościowym
Facebook (konkurs na największą liczbę tzw. „lajków”). 

• Dołączenie innych załączników dokumentujących projekt np. skanów z prasy, filmów itp. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu

a) Oceny wniosków i wyboru najciekawszych projektów dokona jury złożone z wybranych pracowników i
pracownic Fundacji „5Medium” oraz wskazanych przez Fundację ekspertów z zakresu kultury i
edukacji medialnej.

b) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.5medium.org do 10 grudnia 2015r. Ze
zwycięzcami i zwyciężczyniami będziemy kontaktować się także telefonicznie i mailowo. 

c) Od oceny jury nie ma odwołania. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga organizator. 
d) Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszystkich projektów jeśli nie spełnią kryteriów

konkursu. 

5. Wręczenie nagrody

a) Zwycięskie zespoły do 15 grudnia 2015r przekazują informację do Fundacji na, co chcą przeznaczyć
wygraną nagrodę pieniężną. 

b) Wybraną nagrodę finansuje Fundacja i po zakupie przekazuje zwycięskim zespołom. 
c) Zakupiona nagroda musi być rozliczona na podstawie faktur lub rachunków. 
d) Nie ma możliwości przekazania nagrody w postaci gotówki. 

 

6. Postanowienia końcowe

a) Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem
zgody uczestników i uczestniczek na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

b) Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres fundacja@5medium.org. 

http://www.5medium.org/
mailto:fundacja@5medium.org

