
REGULAMIN KONKURSU „Mannequin Challenge” dla szkół 

gimnazjalnych 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest XVI LO w Tarnowie. 

2. Konkurs odbywa się w dwóch etapach. 

3. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu: 

 

  

Adres mailowy 

Telefon 

kontaktowy 

 

Magdalena Kruk-Ceglińska magda.ceglinska@gmail.com 605-999-907 

Małgorzata Madeja-

Bychawska 

m.madeja@wp.pl 607-608-711 

 

  

§ 2 Uczestnictwo w konkursie 

 

1. Uczestnikiem Konkursu może zostać grupa uczniów ze szkoły gimnazjalnej. 

2. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 2 prace konkursowe. 

3. Uczestnictwo w konkursie zgłaszane jest automatycznie poprzez przesłanie 

filmiku w formie opisanej w § 3 punkt 1a. 

4. Film przesyła opiekun grupy. 

 

§ 3 Zasady Konkursu 

 

1. Konkurs odbywa się dwuetapowo:  

 

a. Etap pierwszy:  

 

Przesłanie nagrania pracy konkursowej- filmu przedstawiającego Mannequin 

Challenge promującego własną szkołę lub miejscowość, w której znajduje się 

szkoła do dnia 31 marca 2017 r.  na adres: 

mannequinxvilo@interia.eu 

 

mailto:magda.ceglinska@gmail.com


Ze względu na duże rozmiary filmu proponujemy umieścić film na dysku 

internetowym, tzw. chmurze, a następnie drogą mailową wysłać do organizatora 

link umożliwiający pobranie lub udostępnienie filmu. 

 

W tytule wiadomości proszę umieścić nazwę i adres szkoły. W treści należy 

podać opiekuna grupy oraz link do filmu. 

 

b. Etap drugi: 

Głosowanie na najlepszy film przez użytkowników Facebook’a. Głosowanie 

odbywa się poprzez polubienie danego filmu i rozpoczyna się w momencie 

opublikowania go na portalu Facebook na stronie organizatora w dniu 1 

kwietnia 2017r. Głosowanie potrwa do dnia 7 maja 2017 r, do godz. 23:59. 

Film, który zdobędzie największą liczbę like’ów, wygrywa konkurs. 

 

2. Praca konkursowa nie może trwać dłużej niż 2 minuty. 

 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia do Konkursu 

jeżeli nagranie nie będzie zgodne z regulaminem konkursu. 

 

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora na FB dnia 8 maja 

2017. 

 

5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie prac i swojego 

wizerunku w mediach. 

 

§ 4 Nagrody 

 

1. O przyznaniu nagrody Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora 

w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 5. Uczestnik zostanie poinformowany za 

pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. 

 

2. Odbiór nagrody odbędzie się w siedzibie organizatora konkursu w dniu 

ustalonym ze zwycięzcą. 

 


