Regulamin konkursu fotograficznego pt. FRANCUSKIE SŁOWO
organizowanego przez szkołę języka francuskiego L'atelier de français
§ 1 – OGŁOSZENIE KONKURSU
1. Szkoła języka francuskiego L'atelier de français ogłasza konkurs fotograficzny pt. FRANCUSKIE SŁOWO,
w którym do wygrania w zależności od zajętego miejsca są kurs języka francuskiego w semestrze zimowym 2017/2018,
vouchery na kurs języka francuskiego w wysokości 200 zł i 300 zł do wykorzystania w semestrze zimowym 2017/2018 oraz
słowniki obrazkowe polski-francuski PONS.
2. Konkurs trwa od 16 sierpnia 2017 roku do 22 września 2017 roku do godziny 12:00.
3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się na podstawie zdjęć ekranu komputera wykonanych 22 września o godzinie 12:00
przez szkołę L'atelier de français.
4. Wyniki zostaną podane 22 września o godzinie 13:00 na fanpage'u L'atelier de français. Laureaci dodatkowo zostaną
poinformowani o wynikach drogą mailową.
§ 2 – PRZEDMIOT KONKURSU
1. Tematem przewodnim konkursu jest przedstawienie na fotografii francuskiego słowa, rozumianego i interpretowanego
dowolnie.
2. Zdjęcie może przedstawiać autora fotografii, innych ludzi, krajobraz, architekturę, przedmioty, zwierzęta, abstrakcję.
3. Forma to zdjęcie obrazujące francuskie słowo.
4. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych. Szkoła rezerwuje sobie prawo odrzucenia zdjęć, które
zostały skopiowane.
5. Każdy uczestnik może zgłoscić tylko jedno zdjęcie do konkursu.
6. Dopuszcza się kolaż fotografii przedstawiony na jednym zdjęciu
7. Przesłane zdjęcia bedą zamieszczane na fanpage'u szkoły L'atelier de français.
8. O zwycięstwie i zajmowaniu kolejnych miejsc, roztrzyga ilość reakcji („Lubię to!”, „Super”, „Ha ha”, „Wow”, „Przykro mi”,
„Wrr”) pod zdjęciem.
§ 3 – WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W konkursie może wziąć udział każdy, kto polubił fanpage szkoły L'atelier de français na Facebooku.
2. Zgłoszenie do konkursu odbywa się przez wysłanie na skrzynkę mailową szkoły biuro@francuski.com.pl zdjęcia.
3. Tytuł maila powinien brzmieć FRANCUSKIE SŁOWO.
4. W treści maila powinno znajdować się zaświadczenie, iż nadesłane zdjęcie jest zgłoszeniem do konkursu i autor wyraża
zgodę na publikacje fotografii na profilu Facebook Szkoły.
5. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.
§ 4 – PRZYZNANIE NAGRÓD
1. Osoba, która zdobędzie najwięcej reakcji („Lubię to!”, „Super”, „Ha ha”, „Wow”, „Przykro mi”, „Wrr”) pod
swoim zdjęciem, zwycięży, otrzymując w nagrodę kursu języka francuskiego w semestrze zimowym
2017/2018 oraz słownik obrazkowy polski-francuski PONS.
2. Osoba, która jako następna w kolejności, zdobędzie największą ilość reakcji, zajmie drugie miejsce, otrzymując nagrodę w
postaci vouchera na kurs języka francuskiego w semestrze zimowym 2017/2018
w wysokości 300 zł oraz słownik obrazkowy polski-francuski PONS.
3. Osoba, która jako trzecia w kolejności zdobędzie największą ilość reakcji, zajmie trzecie miejsce, otrzymując nagrodę w
postaci vouchera na kurs języka francuskiego w semestrze zimowym 2017/2018 w wysokości
200 zł oraz słownik obrazkowy polski-francuski PONS.
4. Zostanie również przyznana nagroda specjalna w postaci godzinnej konwersacji (60 minut) przy kieliszku
wina lub filiżance kawy z lektorkami L'atelier de français – Joanną Torzewską i Katarzyną Stelmach, które wybiorą
najciekawszą ich zdaniem interpretację francuskiego słowa.
5. Każdy uczestnik konkursu, który nie zajął I, II i III miejsca, otrzymuje 5% rabatu na kurs w semestrze zimowym 2017/2018.
6. W przypadku, gdy zwycięzca konkursu nie będzie mógł uczestniczyć w kursie, może odstąpić swoje miesjce wybranej
osobie.
7. W wypadku, gdy zwyciężca konkursu nie wykorzysta opcji przedstawianych w puntach 1 i 4 paragrafu 4, nagroda przepada.
§ 5 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Szkoła L'atelier de français pokrywa wszystkie koszty związane z konkursem.
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