
                                                                                                                              
 

„Moje morze, moja przyszłość, moje życie…” 
        
                                        

REGULAMIN KONKURSU 
 

§1. 
Przedmiot konkursu 

 
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki, na jakich odbywa 

się konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych, zwany dalej Konkursem. 
2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. 
3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. 
 

§2. 
Organizator Konkursu 

 
1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Morskich w Darłowie, ul. Szpitalna 1,    

76-150 Darłowo, zwany dalej Organizatorem. 
 

§ 3. 
Honorowy Patronat 

 
1. Honorowym Patronat nad Konkursem sprawują: 

Starosta Sławieński 
Urząd Morski w Słupsku 
Akademia Morska w Szczecinie 
Akademia Morska w Gdyni 
 

§4. 
Zasady uczestnictwa w Konkursie 

 
1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej. 
2. Konkurs polega na zaprezentowaniu pracy literackiej bądź prezentacji multimedialnej. 

             Tematem pracy jest temat Konkursu „Moje morze, moja przyszłość, moje życie…” 
 i dotyczy pracy na morzu oraz ludzi, dla których praca na morzu jest jedyną,                       
wybraną przez nich drogą życiową. 

3. Praca literacka może posiadać dowolną formę prozatorską (opowiadanie, reportaż, 
felieton, list itp.). 

4. Praca literacka nie może być dłuższa niż 3 strony A4, czcionka 12 Times New Roman, 
interlinia 1,5 wiersza. 

5. Praca literacka może być w formie pisemnej lub elektronicznej na płycie CD. 
6. Prezentacja multimedialna musi być przygotowana w programie Power Point                

i zawierać minimum 20 slajdów. 
7. Prezentacja powinna być podpisana na slajdzie tytułowym. 
8. Prezentacja musi być zapisana na płycie CD. 
 
 



§5. 
Zgłaszanie prac konkursowych 

 
1. Prace należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół Morskich w Darłowie osobiście 

lub drogą pocztową. 
2. Każda praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem, adresem szkoły, do której 

uczęszcza autor oraz nr telefonu kontaktowego autora pracy. 
3. Termin nadsyłania prac mija 8 kwietnia 2011. Decyduje data wpływu. Prace nadesłane 

po tym terminie nie będą oceniane. 
4. Przewidywany termin rozstrzygnięcia Konkursu 6 maja 2011. 

 
  

§6. 
Ocenianie prac i przyznawanie nagród 

 
1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa, której imienny 

skład zostanie podany na stronie internetowej ZSM w Darłowie w dniu upływu 
terminu dostarczenia prac. 

2. Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół, który będzie przechowywany              
w siedzibie Organizatora. 

3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: praca literacka oraz prezentacja 
multimedialna. 

4. Prace będą oceniane pod względem merytorycznym i literackim zgodnie                       
z następującymi kryteriami: 

a) zgodność z tematem Konkursu 
b) oryginalność 
c) walory artystyczne 
d) poprawność językowa 
5.  Dla autorów 3 najlepszych prac z każdej kategorii przygotowaliśmy cenne nagrody, 
dodatkowo wyróżnione osoby zostaną zaproszone na bezpłatne warsztaty pod hasłem 
„Morze Możliwości.”  
6. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
7. Ogłoszenie wyników nastąpi 6 maja na stronie internetowej ZSM w Darłowie. 
8. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie. 
9. Odbiór nagród nastąpi podczas warsztatów „Morze Możliwości” (termin zostanie 
podany 6 maja). Jeśli uczestnik nie będzie mógł stawić się na warsztaty nagroda zostanie 
przesłana pocztą. 

§7. 
Prawa autorskie 

 
1. Nadesłanie przez autorów prac konkursowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 

na nieodpłatne i nieograniczone wykorzystanie ich przez Organizatora do celów 
promocyjnych. 

2. Przesłanie pracy konkursowej przez uczestnika Konkursu jest równoznaczne                
z oświadczeniem, iż jest on autorem zgłoszonej pracy i w żaden sposób przy jej 
tworzeniu nie naruszył praw autorskich osób trzecich. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do Konkursu prac 
zawierających treści powszechnie uznane za obraźliwe, naruszające prawa osób 
trzecich lub prawo polskie. 

4. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia  nadsyłanych prac, powstałe w wyniku 
transportu. 

5. Materiały przysłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i są przysłane na koszt oraz 
ryzyko własne uczestnika. 


