
Regulamin konkursu „MEM TYGODNIA” 

I. Organizatorzy 

a) Organizatorem konkursu „MEM TYGODNIA” jest nauczyciel informatyki – 

mgr Magdalena Szukała. 

II. Uczestnicy 

a) Konkurs jest kierowany do uczniów Zespołu Szkół im. E. Sczanieckiej 

w Pniewach. 

III. Cel konkursu 

a) Celem konkursu jest poznanie gatunku wypowiedzi internetowej, opartej na 

schemacie konstrukcyjnym, wykorzystującym skonwencjonalizowane 

elementy związane z historią i kulturą Internetu. 

IV. Czas trwania konkursu 

a) Konkurs trwa przez cały rok szkolny. Dokładne terminy zależą od planu roku 

szkolnego. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu Zakończenia Roku 

Szkolnego. 

b) Na czas przerw świątecznych i zimowych od zajęć dydaktycznych zostaje 

ogłoszona przerwa. 

V. Zasady konkursu 

a) Mem może być wykonany samodzielnie lub znaleziony w Internecie. Fakt ten 

trzeba zaznaczyć w wiadomości mailowej. 

b) Jeżeli mem zgłoszony jako autorski okaże się internetowym plagiatem jest to 

odbierane jako próba oszustwa i oznacza to tygodniową dyskwalifikację. 

Memy te nie są brane pod uwagę komisji.  

c) Memy nie mogą urażać konkretnych osób, uczuć, religii i innych wrażliwych 

spraw. Nie mogą wymieniać osób z imienia i nazwiska oraz nie mogą 

nakierowywać na konkretną osobę. Nie mogą zawierać przekleństw i złego 

słownictwa. 

d) Złamanie punktu Vc oznacza dyskwalifikację z konkursu na okres jednego 

tygodnia. Memy te nie są brane pod uwagę komisji. 

VI. Zasady punktacji 

a) Jeżeli mem z Internetu zawiśnie na gazetce „MEM TYGODNIA” uczestnik 

otrzymuje 1 punkt. 



b) Jeżeli autorski mem zawiśnie na gazetce „MEM TYGODNIA” uczestnik 

otrzymuje 3 punkty. 

c) Jeżeli autorski mem związany ze Zespołem Szkół im. E. Sczanieckiej (promujący 

szkołę) zawiśnie na gazetce „MEM TYGODNIA” uczestnik otrzymuje 5 punktów. 

d) Memy wybierane są przez anonimową komisję w każdą sobotę. 

e) Od decyzji komisji nie ma odwołania. 

f) Wybrany przez komisję mem zostaje drukowany i przypinany na gazetce w sali  

10L na czas jednego tygodnia oraz publikowany na profilu facebookowym 

Szkoły. 

g) Komisja otrzymuje memy nadesłane tylko z jednego tygodnia. 

VII. Zgłoszenia 

a) Zgłoszenie do konkursu odbywa się przez wiadomość mailową. Swoje memy 

można przesyłać na adres memtygodnia@gmail.com od poniedziałku od 

godziny 0:00 do piątku do godziny 23:59. (Według daty i godziny otrzymania 

maila). 

b) Wiadomości przesłane podczas weekendu (od soboty od godziny 0:00 do 

niedzieli do godziny 23:59) przechodzą do oceny na kolejny tydzień.  

c) Mem musi być dołączony w załączniku w formacie .jpg.  

d) W wiadomości musi znajdować się imię i nazwisko ucznia, klasa 

oraz informacja, czy mem jest wybrany z Internetu lub czy był on wykonany 

samodzielnie. 

e) Powyższe informacje są warunkiem zgłoszenia uczestnika do konkursu. 

VIII. Ogłoszenie zwycięstwa 

a) Osoba, która uzyska największą ilość punktów otrzymuje tytuł: „The Best MEM 

maker of  the year….”. 

b) Ogłoszenie wyniku nastąpi podczas Zakończenia Roku Szkolnego. 

 


