Regulamin konkursu SHINE IN ENGLISH
1. Organizatorem konkursu SHINE IN ENGLISH jest CLAN CITY Diana Kubica
ul. Sądowa 4/1, Zabrze.
2. Konkurs ma na celu propagowanie języka angielskiego w zabawie, na zajęciach
językowych oraz integrację grup dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych uczęszczających
na wspólne zajęcia w CLAN CITY.
3. Konkurs adresowany jest do wszystkich grup uczęszczających na zajęcia języka
angielskiego w CLAN CITY, w roku szkolnym 2017/2018.
4. Uczestnictwo grup w konkursie nie jest obowiązkowe.
5. Zadaniem konkursowym jest nakręcenie filmu o dowolnej tematyce, ale z pozytywnym
przesłaniem, na zajęciach języka angielskiego w CLAN CITY we współpracy z lektorem.
Realizacja nagrania odbywa się tylko i wyłącznie w języku angielskim, za pomocą
smartphona, max. długość filmu to 120 sekund.
6. Realizacja nagrań odbywa się do 16 maja 2018, do 18 maja 2018 wszystkie przekazane
filmy do CLAN CITY zostają udostępnione na profilu FB CLAN CITY
https://www.facebook.com/CLANCityGliwiceZabrze/
7. Osoby, które wzięły udział w nagraniach wyrażają zgodę na upublicznienie swojego
wizerunku na profilu FB CLAN CITY. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z
zapoznaniem się z warunkami regulaminu i jego zaakceptowaniem.
8. Od 18 maja do 28 maja 2018 do godz.12 odbywa się publiczne głosowanie na najlepsze
filmy za pomocą kliknięć „Lubię TO” pod wybranym filmem.
9. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 30 maja 2018.
10. Zwyciężają 3 grupy z największą liczbą zweryfikowanych kliknięć „Lubię TO” pod
filmami. Nagrody dla grup zostaną przekazane przez pracowników CLAN CITY.
11. Dyrekcja CLAN CITY zastrzega sobie prawo do wyróżnienia filmów, które nie zajęły
miejsc 1-3 oraz przekazanie nagród zespołom.
12. Wyniki zostaną ogłoszone na www.clancity.pl oraz na profilu CLAN CITY na Facebook.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac do celów edukacyjnych
oraz do publikowania ich we fragmentach lub całości z zachowaniem praw autorskich.
14. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z 9 października
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 103, poz. 926 z późn. zm.)

