
                            

                                   

 
 

2e édition – 26 novembre 2020 

Nouveaux liens et nouvelles pratiques : projets pour demain 

Regulamin konkursu 

 Mon prof de français est génial ! 
 

1. Organizatorem konkursu jest Komitet Organizacyjny Dnia Nauczyciela Języka Francuskiego w Polsce 

2. W konkursie mogą wziąd udział wszyscy uczący się języka francuskiego w Polsce (w szkole 

podstawowej, ponadpodstawowej, na uniwersytecie, w Alliance Française, w Instytucie Francuskim 

lub w innej szkole językowej). 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. Każdy uczestnik może wysład na konkursu jedno zdjęcie kolorowe lub czarno-białe. 

5. Dozwolona jest obróbka zdjęd. 

6. Zdjęcie musi byd wykonane osobiście przez uczestnika konkursu i dotyczyd jednego nauczyciela 

języka francuskiego (lub nauczyciela innego przedmiotu nauczanego po francusku) z jego szkoły. 

7. W konkursie będą rozpatrywane tylko zdjęcia cyfrowe przesłane w formacie JPEG o wymiarach 

dłuższego boku minimum 2500 pikseli i o rozdzielczości 300 dpi. 

8. Zdjęcie musi byd wysłane razem ze zgłoszeniem udziału w konkursie stanowiącym nieodłączną częśd 

regulaminu. Kandydat zobowiązuje się wypełnid zgłoszenie (w tym podad tytuł zdjęcia i zdanie je 

opisujące) oraz uzyskad zgodę osób widniejących na zdjęciu (nauczyciela, uczniów…) na 

rozpowszechnianie zdjęcia. 

9. Oba pliki (zdjęcie i zgłoszenie) proszę wysład na adres: sylvie.maury@institutfrancais.pl.  

10. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeo i zdjęd na konkurs upływa 16 listopada 2020 roku. 

11. Jury konkursu jest suwerenne w wyborze zdjęd na podstawie kryteriów technicznych i etycznych: 

zgodnośd zdjęcia z tematem, kompozycja, wrażenia wzrokowe, jakośd techniczna.  

12. Decyzje jury są ostateczne. 

13. Wyniki zostaną ujawnione 26 listopada i opublikowane w internecie 27 listopada 2020 roku.  

14. Nagrody zostaną wysłane do szkół laureatów. 

15. Udział w konkursie oznacza zapoznanie się z regulaminem i jego akceptację. Organizator konkursu 

zastrzega sobie prawo ostatecznego rozstrzygania sytuacji nie przewidzianych w niniejszym 

regulaminie.  

Jury: Jury konkursu składa się z członków komitetu organizacyjnego Dnia Nauczyciela Języka 
Francuskiego. 

Nagrody: W konkursie zostaną przyznane nagrody dla czterech laureatów oraz dla nauczycieli 
widniejących na nagrodzonych zdjęciach. 

Wystawa i publikacja: Zdjęcia laureatów zostaną zaprezentowane w czasie ogólnopolskiego finału 
Dnia Nauczyciela Języka Francuskiego 26 listopada 2020 roku. Nagrodzone zdjęcia zostaną 
zamieszczone na stronach internetowych (w tym na Facebooku) organizacji wchodzących w skład 
komitetu organizacyjnego Dnia Nauczyciela Języka Francuskiego w Polsce oraz ewentualnie na 
stronie internetowej międzynarodowego Dnia Nauczyciela Języka Francuskiego.  


