
Warszawa, 21 września 2015r.

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO – JACY SĄ NAPRAWDĘ
FRANCUZI?

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Języka Francuskiego VOILA, Dorota Biele.
2. Konkurs rozpoczyna się 30 września 2015r.  i trwa do 17 października 2015r.
3. Informacje na temat konkursu dostępne są w sekretariacie Centrum VOILA.
4. W konkursie nie mogą  brać udziału lektorzy Centrum VOILA oraz członkowie ich

rodzin, a także inni pracownicy Centrum VOILA. 
UCZESTNICY KONKURSU

5. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
6. Praca konkursowa jest wykonywana przez grupę maksymalnie 10-osobową.
7. Grupa, o której mowa, może składać się z uczniów będących w różnym wieku, ale

nie młodszych niż 16 lat oraz z nauczyciela prowadzącego.
8. W tworzenie pracy konkursowej nie może być zaangażowana osoba niezwiązana

ze szkołą, do której uczęszczają pozostali uczestnicy konkursu.
9. Film na konkurs zgłasza nauczyciel prowadzący.

ZASADY KONKURSU
10. Zadaniem uczestników konkursu będzie nagranie 1-3 minutowego filmu będącego

odpowiedzią na pytanie „Jacy naprawdę są Francuzi?”
11. Uczestnicy  konkursu  zgłaszają  pracę  konkursową  nagraną  na  płycie  DVD  w

formacie mp4 lub na pendrivie oraz umieszczają film na stronie www.youtube.pl w
dn. 16.10.2015r. i przesyłają link do filmu do wiadomości Organizatora.

12. Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę pomysłowość,  wrażenie artystyczne,
zgodność z tematem.

13. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
14. Treści  zawarte  w  pracy  konkursowej  nie  mogą  przedstawiać  zachowań

zabronionych  przez  prawo  oraz  godzących   w  zasady  dobrego  wychowania  i
kultury osobistej.

15. Uczestnicy oświadczają,  że są autorami pracy konkursowej oraz zgadzają się na
umieszczenie filmu na stronie organizatora konkursu. (w załączeniu oświadczenie)

16. Wraz z nagranym filmem uczestnicy składają kartę zgłoszeniową do konkursu. (w
załączeniu)

17. Udział w konkursie i odebranie nagrody jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Języka Francuskiego Voila w 
celach marketingowych. (art. 23 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997roku o ochronie 
danych osobowych – Dz.U. Nr 133 poz.883).

ROZWIĄZANIE KONKURSU
18. Wszyscy uczestnicy, którzy prześlą swoje prace zgodnie z kryteriami 

przedstawionymi w regulaminie, biorą udział w konkursie.
19. Nagrodą w konkursie jest :

- I miejsce (NAGRODA JURY) -  vouchery zniżkowe na kursy języka francuskiego we
VOILA, książki, bilety do kina, torby
- I miejsce (NAGRODA PUBLICZNOŚCI) - vouchery zniżkowe na kursy języka 
francuskiego we VOILA, książki, bilety do kina, torby 



20. Nagrody będą przyznane zwycięzcom wybranym w dwóch niezależnych 
głosowaniach – jury i publiczności.

21. Jury będzie złożone z pracowników Centrum VOILA.
22. Głosowanie publiczności na jeden z filmów umieszczonych na www.youtube.pl 

odbędzie się w terminie 18-24.10.2015r. Wygrywa film z największą liczbą głosów 
oddanych do 24.10.2015 g. 23:55

23. Jury wybierze zwycięzcę w dniu 26.10.2015r.
24. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się 26.10.2015r. o godzinie 12:00.
25. Po ogłoszeniu wyników zwycięskie filmy zostaną opublikowane na stronie 

organizatora.
26. Nagroda nie podlega wymianie na inną nagrodę ani na nagrodę pieniężną.
27. Uczestnik, któremu przyznana została nagroda ma prawo przenieść prawa do 

przyznanej nagrody na osobę trzecią.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

28. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
29. Centrum VOILA zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez 

podania przyczyny.

http://www.youtube.pl/

