



I Organizator: 
Organizatorem konkursu  jest właściciel biura podróży SPOKOOBOZY.PL  z siedzibą przy ul. 
Liliowej 29 65-012 Zielona Góra. Telefon 532 215 117 adres e-mail rezerwacja@dztravel.pl


II Cel konkursu: 
Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży podróżowania oraz zachęcenie  do 
innej aktywności szkolnej, mającej na celu pobudzenie wyobraźni i kreatywności. 


III Adresaci konkursu: 
Adresatami są uczniowe szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski. 


IV Wymagania: 
1. Film powinien być nakręcony przez uczniów i trwać od 30 sek. do 4 min.  
2. Uczniowie jednego zespołu klasowego mogą przesłać tylko jeden film, nie ma ograniczeń 

ilości filmów z danej szkoły.

3. Tematyką filmu ma być odpowiedź na pytanie -Dlaczego lubimy podróżować? Sposób 

odpowiedzi może być dowolny. 


V Warunki uczestnictwa: 
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z regulaminiem oraz wypełnienie 

karty zgłoszeniowej. 

2. Kartę zgłoszeniową należy wysłać drogą mailową na adres rezerwacja@dztravel.pl do 

15.03.2020

3. Film należy wysłać do dnia 31.03.2020 na nośniku usb, lub płycie CD, DVD na adres biura     

ul. Liliowa 29 65-012 Zielona Góra lub mailem na adres spokoobozy@gmail.com lub jeśli 
wielkość filmu uniemożliwi  wysłanie mailem - link do dysku, z którego będzie można pobrać 
film. 


VI Wyłonienie zwycięzcy:  
Zwycięzca zostanie wyłoniony w głosowaniu internetowym. Każdy film zostanie opublikowany na 
Facebooku po 31.03.2020. Wygra filmik, który dostanie największą liczne lajków . Głosowanie 
rozpocznie się 31.03.2020 a zakończy 15.04.2020. Ogłoszenie wyników nastąpi 16.04.2020.


VII Nagrody: 
1. Nagroda główna 4000zł do wykorzystanie na wycieczkę szkolną zorganizowaną przez biuro 

Spokoobozy.pl Dorian Zarzycki z siedzibą przy ul. Liliowej 29 65-012 Zielona Góra. Nagrodę 
należy wykorzystać do końca 2020 roku. 


2. Nagrody pocieszenia w postaci gadżetów „spokoobozowych” otrzymają dwa filmy które 
zajmą II i III miejsce w głosowaniu.


3. Nagroda organizatora w postaci gadżetów „spokoobozowych”  oraz nagrodę niespodziankę 
otrzymają twórcy filmu wybranego przez organizatora.


VIII Informacje dodatkowe: 
1. Filmy nie związane z tematem lub wykorzystujące materiały innych twórców nie zostaną 

zakwalifikowane do konkursu.

2. Filmy, w których zawarte będą treści niecenzuralne lub przemoc nie zostaną zakwalifikowane 

do konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku zbyt małej ilości 

zgłoszonych filmików.
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