
REGULAMIN KONKURSU “Julek na TikToku”  

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OLEŚNICY 

 

CELE KONKURSU “Julek na TikToku” 

1) Zaangażowanie uczniów do aktywnego działania na rzecz klasy, szkoły i środowiska 

lokalnego 

2) Uaktywnienie twórczego działania uczniów i promowanie ich kreatywności. 

3) Integrowanie społeczności szkolnej w atmosferze wspólnej zabawy. 

4) Budowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych oraz wdrażanie do systematycznej 

pracy. 

 

OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA ORAZ PRZEBIEGU KONKURSU “Julek na 

TikToku” 

1. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie - praca indywidualna oraz praca grupowa (zespół 

klasowy lub część zespołu klasowego) 

2. Zadaniem uczestników jest nakręcenie filmu trwającego maksymalnie 1 minutę na platformie 

TikTok. Tematem filmu ma być promocja I Liceum (może on nawiązywać do szkolnych 

tradycji, społeczności szkolnej itp.) 

3. Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów Liceum. 

4. Podczas nagrywania TikToka w grupie należy pamiętać o obowiązujących zasadach 

bezpieczeństwa (nagranie filmu powinno odbyć się z wykorzystaniem metod zdalnych). 

5. Przebieg konkursu koordynuje Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem. 

6. Punkty przyznawane będą przez powołaną komisję według przyjętych kryteriów. W skład 

komisji wchodzą: wicedyrektor p. Katarzyna Niesobska-Łacny, pedagog p. Katarzyna Wyżyn, 

nauczyciel bibliotekarz p. Marta Faiga, opiekun SU p. Karina Przybyła 

7. Komisja będzie najwyżej oceniała prace: 

7.1. prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę, 

7.2. charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu  

7.3. oceniana będzie również: estetyka i efekt wizualny 

7.4. zaangażowanie uczestników konkursu  

8. Wyniki konkursu oraz filmy zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły, stronie 

Samorządu Uczniowskiego oraz po konkursie będą wykorzystywane w celach promocyjnych I 

Liceum  

9. Zespół klasowy może przesłać jeden film.  

10. Uczestnicy indywidualni w ramach zgłoszenia również mogą wysłać tylko jeden film. 

11. Uczeń może brać udział w konkursie w obu kategoriach  

12. Nagroda przyznawana jest dla jednej indywidualnej pracy: 

12.1. I miejsce - karta do Empiku o wartości 100zł 

12.2. Dla wszystkich, którzy wezmą udział w konkursie wzorowa ocena cząstkowa z 

zachowania. 

13. Nagroda przyznawana jest dla jednej grupowej pracy: 

13.1. I miejsce - karta do Empiku o wartości 200zł 

13.2. Dla wszystkich, którzy wezmą udział w konkursie wzorowa ocena cząstkowa z 

zachowania. 

14. Nagrody zostaną wręczone podczas zakończenia roku szkolnego  

15. Termin przesyłania prac mija 12.04.2021  roku o godz.10:00. Prace prosimy przesyłać na 

maila su1loolesnica@gmail.com lub za pośrednictwem platformy Facebook w wiadomości 



prywatnej do strony Samorządu Uczniowskiego 

https://www.facebook.com/su1loolesnica/?view_public_for=108180034054461 

16. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 

przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych 

osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.). 

 

https://www.facebook.com/su1loolesnica/?view_public_for=108180034054461

