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REGULAMIN KONURSU „#GoetheReloaded” 

 
§ 1. Postanowienia ogólne  
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady przeprowadzenia 
konkursu „#GoetheReloaded“ (zwanego dalej „Konkursem”). Konkurs ma charakter 
ogólnopolski i odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
§ 2. Organizator 
Organizatorem konkursu jest Goethe-Institut w Warszawie. 
 
§ 3. Cele konkursu 
Celem konkursu jest udokumentowanie aktywności związanej z nauką języka niemieckiego  
oraz poznawaniem kultury niemieckiej w domu.  
 
§ 4. Uczestnicy 
Konkurs skierowany jest do uczestników posiadających konto na platformie Instagram, 
zainteresowanych językiem i kulturą niemiecką. 
 
§ 5. Przebieg konkursu 
 
a) Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu na profilu uczestnika zdjęcia i/lub story 
konkursowego, na którym uczestnik w kreatywny sposób zaprezentuje jak uczy się 
niemieckiego lub poznaje niemiecką kulturę nie wychodząc z domu.  
 
b) Przed publikacją należy oznaczyć na zdjęciu / story konkursowym profil 
@goethe_institut_warschau, a w opisie umieścić hashtag #GoetheReloaded.  

c) wybrane zdjęcia / story zostaną opublikowane na profilu @goethe_institut_warschau  
 
d) Opublikowanie zdjęcia / story zawierające hashtag #GoetheReloaded oraz oznaczenia 
profilu @goethe_institut_warschau jest jednoznaczne z wyrażeniem zgodny na tzw. repost 
(opublikowanie zdjęcia / story uczestnika na profilu @goethe_institut_warschau z 
oznaczeniem profilu uczestnika) 
 

§ 6. Termin publikowania zdjęć 
Termin publikowania zdjęć upływa 22.05.2020 o godz. 23:59. 
Wszystkie zgłoszenia, które napłyną po tym terminie nie zostaną uwzględnione. 
 
§ 7. Jury 
 
a) W skład Jury wejdą pracownicy Goethe-Institut oraz opiekun projektu.  

 
b) W skali od 1 (najmniej) do 5 (najwięcej) oceniane będą: 

- oryginalność i pomysłowość w realizacji tematu 
- wrażenie ogólne  
 

c) Komisja konkursowa dokonuje oceny, kierując się powyższymi kryteriami. Końcowa 
ocena jest sumą ocen wszystkich członków jury. Obrady jury są tajne. Decyzje jury są 
ostateczne i nieodwołalne.  

 
 
 
§ 8. Zwycięzcy 
 
a) Komisja konkursowa nagrodzi 10 uczestników, którzy opublikują najciekawsze zdjęcia, 
wybrane przez Jury. 
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b) Komisja konkursowa może przyznać dodatkowe nagrody 
 
b) Zwycięzcy zostaną powiadomieni do 15.06.2020 poprzez prywatną wiadomość na 
Instagramie. 
 
§ 9. Nagrody 
 

- Wszyscy zwycięzcy otrzymają wybraną, jedną z 10 niemieckich książek (lub książek w 
polskim tłumaczeniu) 
 
- Nagrody zostaną wysłane pocztą na adres wskazany przez zwycięzców.  
 
- Koszty przesyłki pokrywa w całości Organizator konkursu. 
 
§ 10. Prawa autorskie  
 
Uczestnicy, publikując zdjęcie konkursowe, jednocześnie oświadczają, że: 
 
b) są autorami zdjęcia / story oraz posiadają prawa autorskie do zdjęcia / story.  
 
a) posiadają zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku wszystkich osób, których 
wizerunek został uwidoczniony na zdjęciu / story 
 
c) wyrażają zgodę na opublikowanie ich zdjęcia /story na profilu 
@goethe_institut_warschau 
 
§ 11. Postanowienia końcowe 
Sprawy nieujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny.  

 
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego interpretowania Regulaminu oraz do 
wprowadzania w nim zmian. 

 
Przystępując do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego 
Regulaminu. 
 
Koordynator projektu: 
Norbert Bajan 
norbert.bajan@goethe.de  
 
Organizator: 
 
Goethe-Institut w Warszawie 
ul. Chmielna 13a, 00-021 Warszawa 
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