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Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Oddział w Olsztynie 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  
Wydział Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14, 10-561 Olsztyn 
tel.: 89 524 62 07; fax: 89 527 68 65 
e-mail: marzenna.nowicka@uwm.edu.pl 
http://www.ptp-pl.org/index.php?strona=olsztyn 

 
 

 Regulamin Konkursu na mem pt. „Po co nam onlajny?” 
dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa warmińsko-mazurskiego 

 
Konkurs został objęty honorowym patronatem 
Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty 

 
 

I. Postanowienia ogólne 
  

1. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Oddział 
w Olsztynie z siedzibą przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14. 

2. Regulamin określa jednoznacznie warunki, na jakich odbywa się Konkurs oraz 
warunki uczestnictwa. 

3. Celem Konkursu jest: 
a) wzbudzenie refleksji uczniów szkół ponadpodstawowych nad edukacją online 

i podzielenie się swoim rozumieniem i odbiorem tej rzeczywistości z innymi, 
w kreatywnej – memowej formie, 

b) pobudzenie namysłu uczniów nad rolą mediów cyfrowych w ich życiu, 
c) inspirowanie uczniów do twórczego wykorzystania programów graficznych. 

4. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 
5. Konkurs trwa od 25 października 2022 do 25 listopada 2022 roku. 

 
II. Tematyka Konkursu 

 
1. Tematyka memu, zgodnie z tytułem „Po co nam onlajny?”, powinna dotyczyć co 

najmniej jednej z poniższych kwestii: 
a) edukacji w trybie online, 
b) kontaktów społecznych i komunikacji uczniów w świecie cyfrowym, 
c) kultury uczniowskiej online, 
d) mediów i technologii cyfrowej w życiu codziennym uczniów. 
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III. Wymogi formalne 
 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych województwa 
warmińsko-mazurskiego.  

2. Do Konkursu można zgłaszać memy o tematyce zgodnej z tytułem Konkursu, 
natomiast konwencja i estetyka prac mogą być dowolne. 

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie memu zapisanego w pliku graficznym 
w formacie jpg o rozdzielczości 300 dpi, o wymiarach 16 cm x 16 cm. W przypadku 
braku możliwości odtworzenia pliku przez Kapitułę Konkursową, zgłoszenie zostanie 
wycofane z procedury konkursowej.  

4. Do pracy konkursowej należy dołączyć: 
a) wypełniony formularz zgłoszeniowy online, 
b) oświadczenie uczestnika Konkursu – twórcy memu (załącznik nr 1), 
c) pisemne zgody osób powyżej 16 roku życia biorących udział w konkursie na 

wykorzystanie ich wizerunku (załącznik nr 2), 
d) pisemne zgody na wykorzystanie wizerunku osób widniejących na memie 

(załącznik 2a – osoby powyżej 16 roku życia, załącznik 2b – osoby poniżej 16 roku 
życia), 

e) pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na wykorzystanie wizerunku osób 
do 16 roku życia (załącznik nr 3), 

f) pisemna zgoda na udział osoby poniżej 16 roku życia w konkursie (załącznik nr 4)1 
5. Pracę konkursową wraz ze zgłoszeniem i oświadczeniami (skany odręcznie 
podpisanych dokumentów) należy przesłać za pośrednictwem formularza online 
dostępnego pod linkiem: 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenHubDDeWlCuc0eSEsAzLYVq3w8m
xUplpSvJ11CFTZAlEmCQ/viewform  
 
do 25 listopada 2022 roku (warunkiem koniecznym jest posiadanie konta Google). 

6. Twórcą pracy może być wyłącznie jedna osoba, która samodzielnie zgłasza ją 
do Konkursu. 

7. W razie pytań dotyczących kwestii technicznych prosimy o kontakt 
z przedstawicielem organizatora konkursu: dr Anna Godlewska-Zaorska, 
tel. 792 696 013 lub na adres e-mail: Konkurs.na.Mema.PTP@gmail.com 
 

IV. Kryteria oceny prac 
 

1. Nazwiska Autorów prac zostaną zakodowane. 
2. Ocena prac obejmuje wartość artystyczną (oryginalność, indywidualność podejścia, 

estetyka i forma przedstawienia) i merytoryczną (zgodność z tematyką Konkursu).  
3. Decyzję o zakwalifikowaniu i przyjęciu pracy oraz o jej ocenie podejmuje Kapituła 

Konkursowa. 
4. Zgłoszone na Konkurs prace nie mogą być wcześniej prezentowane oraz nie mogą być 

przedmiotem innych konkursów. 
 

                                                 
1 Wzory dokumentów znajdują się w załączniku do regulaminu Konkursu. 
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V. Finał konkursu i nagrody  
 

1. Finał Konkursu nastąpi 12 grudnia 2022 roku podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowej z cyklu: „Dziecko - cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania”, 
organizowanej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, która 
w bieżącym roku przyjęła temat: „Cyfrowy tubylec w przestrzeni edukacyjnej - nowe 
otwarcia”. Na ogłoszenie wyników Konkursu laureaci zostaną zaproszeni do siedziby 
Wydziału Nauk Społecznych, skąd nastąpi transmisja uroczystości wręczenia nagród 
i dyplomów oraz prezentacja nagrodzonych prac. 

2. O rozstrzygnięciu Konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub 
mailowo. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Polskiego 
Towarzystwa Pedagogicznego Oddział w Olsztynie oraz na stronie internetowej 
i w mediach społecznościowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

3. W Konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe o łącznej wartości 3.000 zł. 
Nagrody zostaną rozdzielone pomiędzy zdobywców trzech pierwszych miejsc. 
Organizator zastrzega sobie prawo ustanowienia nagród dodatkowych.  

4. Nagrodzone memy zostaną zamieszczone na stronie internetowej Polskiego 
Towarzystwa Pedagogicznego Oddział w Olsztynie oraz na stronie internetowej 
i w mediach społecznościowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

5. Przystąpienie uczniów do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem przez nich zgody 
na publiczną prezentację zgłoszonych memów przez Organizatora konkursu.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac konkursowych jako materiałów 
źródłowych w badaniach naukowych.  

7. Decyzje Kapituły Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub 
zaskarżeniu.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia Konkursu.  
 
 

VI. Postanowienia końcowe 
 

1. Prawa autorskie do memu pozostają własnością Autora – z tego tytułu Organizator nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej, a w razie skierowania przeciw 
Organizatorowi roszczenia przez osobę trzecią lub organizację ze względu na 
naruszenie jej praw autorskich, uczestnik Konkursu zobowiązuje się ponosić 
cywilno prawną odpowiedzialność z tytułu wad prawnych przedstawionego memu. 

2. Uczestnikom nie przysługuje ze strony Organizatora zwrot jakichkolwiek kosztów 
związanych z powstaniem pracy i jej zgłoszeniem do Konkursu.  

3. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na Konkurs. 
4. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków 

Regulaminu Konkursu. 
5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie 

mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które 
są przedmiotem Konkursu celem realizacji procesu Konkursu.  
 


