Regulamin konkursu
„Najlepszy mem Dnia Otwartego z Wydziałem Przyrodniczym
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”
I. Tytuł i cel konkursu
1. Konkurs organizowany jest pod tytułem „Najciekawszy mem Dnia Otwartego
z Wydziałem Przyrodniczym UPH w Siedlcach 2017”.
2. Celem konkursu jest wychwycenie najciekawszych zdarzeń podczas Dnia Otwartego
z Wydziałem Przyrodniczym w formie graficznej – mem internetowy.
II. Organizator konkursu
3. Organizatorem konkursu, zwanym dalej Organizatorem, jest Wydział Przyrodniczy UPH
w Siedlcach z siedzibą w Siedlcach przy ul. B. Prusa 14.
III.Czas trwania konkursu
4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 9 marca 2017 roku i trwa do dnia 30 marca 2017 roku.
IV. Zasady udziału w konkursie
5. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, którego szkoła
zgłosiła udział w Dniu Otwartym na Wydziale Przyrodniczym UPH w Siedlcach.
Uczestnik/uczeń samodzielnie zarejestruje najciekawsze zdarzenie (film/zdjęcie
z odpowiednim autorskim komentarzem) o tematyce zgodnej z wydarzeniem tego dnia na
Wydziale Przyrodniczym UPH w Siedlcach i prześle samodzielnie wykonany materiał
konkursowy na adres e-mail: szur@uph.edu.pl, w terminie do dnia 30 marca 2017 roku.
6. Materiał autorski należy przesłać w formie zgłoszenia:
- adres szkoły i dane kontaktowe ucznia i wychowawcy klasy.
7. Jako mem internetowy rozumie się: zdjęcie, krótki film, rysunek z komentarzem lub
podpisem. Komentarz lub podpis może mieć charakter żartobliwy.
8. Niedopuszczalne jest zamieszczanie na mem komentarza lub podpisu o charakterze
obraźliwym, wulgarnym i ośmieszającym.
9. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, czy studenci UPH w Siedlcach.
10. Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczeń szkoły biorącej udział w Dniu Otwartym z
Wydziałem Przyrodniczym, spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie i wyraża
zgodę na opublikowanie wyników konkursu przez Wydział Przyrodniczy UPH w Siedlcach.
V. Wybór zwycięzców
11. Wyboru zwycięzców Konkursu dokona Komisja Konkursowa, składająca się
z pracowników Wydziału Przyrodniczego UPH w Siedlcach, powołana przez Organizatora.
12. Spośród nadesłanych prac konkursowych spełniających wymogi Konkursu Komisja
Konkursowa wyłoni 3 najlepsze prace.
13. Kryterium oceny nadesłanych prac będzie pomysłowość autora memu.
14. Najlepsze prace nadesłane przez uczestników konkursu zostaną opublikowane na stronie
internetowej i fb Wydziału Przyrodniczego.
15. Komisja Konkursowa przyzna nagrody główne dla najlepszych prac.

VI. Postanowienia końcowe
16. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Wydziału
Przyrodniczego UPH w Siedlcach www.wp.uph.edu.pl w terminie od 1 marca do 30 marca
2017 roku.
17. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z niniejszym
Regulaminem.
18. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.

