REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA TIKTOKU
„U NAS W ONZ”
1.

Organizatorem

konkursu

jest

zespół

TikToka

działający

w

I

Liceum

Ogólnokształcącym im. ONZ w Biłgoraju.
2.

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

3.

Każdy uczestnik, para bądź grupa do może zgłosić filmik.

4.

Termin zgłoszenia: 26.05.2022 r. – 16.06.2022 r.

5.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu TikToka, który ma na celu promowanie
szkoły w kreatywny sposób. Technika wykonania filmu: filmik musi być nagrany
w orientacji pionowej, czas trwania filmu: od 40 s do 1 minuty, dźwięk dowolny, bez
zawartości wulgaryzmów oraz zachowań nieetycznych. Zgłoszenia należy nadesłać na
adres: flesz@loonz.lbl.pl, następnie uczestnicy konkursu będą prezentować swoje
prace w wyznaczonym dniu w auli naszej szkoły.

6.

W zgłoszeniu umieszczamy podstawowe informacje (imię i nazwisko, adres autora /
autorów, klasa oraz podaną poniżej - klauzulę informacyjną RODO w zakresie danych
osobowych, przetwarzanych w związku z udziałem w konkursie). Organizator
zastrzega sobie prawo do opublikowania filmów na szkolnej stronie internetowej,
a także fanpage’u szkoły na Facebooku, Instagramie oraz Tik Toku.

7.

Rozstrzygnięcie konkursu w auli nastąpi w terminie i miejscu, o którym uczestnicy
poinformowani zostaną drogą mailową.

8.

Wszyscy uczestnicy / laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury. Informacja
ukaże się na głównej stronie szkoły.

9.

W skład jury wchodzą: przedstawiciel dyrekcji szkoły, opiekun zespołu tik tokerów
oraz członkowie szkolnego zespołu tik tokerów.

10. Organizatorzy przewidują nagrody dla zwycięzców konkursu – puchar dla najlepszego
tiktokera w I Liceum Ogólnokształcącym im. ONZ w Biłgoraju.

Zespół TikToka *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

* po więcej informacji zapraszamy do gabinetu 232

