
ZASADY UCZESTNICTWA 

w Wirtualnym Festiwalu OK!OLICA 
 
  

1.   Festiwal odbędzie się w piątek 17 maja 2019 roku w Internecie, z wykorzystaniem 
strony internetowej Festiwalu (https://festiwal.ceo.org.pl) oraz profilu wydarzenia w 
serwisie społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/events/). 

 
2.   Aby wziąć udział w festiwalu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy pod 

linkiem: https://bit.ly/zgloszenie-okolica. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny w 
terminie 6-16.05.2019. Zgłoszenia może dokonać Opiekun/ka grupy projektowej, 
który zarejestrował się wcześniej w dowolnym programie CEO, akceptując regulamin 
uczestnictwa w programie CEO. Jeżeli uczestnik nie bierze udziału w żadnym z 
programów CEO, to prosimy o zapoznanie się z regulaminem dotyczącym informacji o 
danych osobowych (paragraf 6) dostępnym pod linkiem: 
https://poczytajmy.ceo.org.pl/regulamin 

 
3.  Każdy Opiekun może zgłosić maksymalnie dwie drużyny uczniowskie po 3-6 

osób w drużynie. Przy rejestracji Opiekun podaje nazwę drużyny, którą uczniowie i 
uczennice będą się posługiwać przy wykonywaniu zadań festiwalowych. W przypadku 
zgłaszania dwóch drużyn należy podać nazwę każdej z nich. Nazwy drużyny nie 
można zmienić po dokonaniu zgłoszenia. 

 
4.    W ramach Festiwalu zespoły młodzieżowe otrzymają sześć zadań do 

wykonania.   
       Zadania publikowane będą co 30 min, o godzinach: 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30  
       i 12.00. 

 
5.   Odpowiedzi na zadania udziela się za pomocą formularzy na stronie 

festiwalu, które po wypełnieniu zostaną automatycznie przesłane do Organizatorów 
Festiwalu. W każdym formularzu zadaniowym należy podać nazwę drużyny zgłoszoną 
przez Opiekuna w formularzu rejestracyjnym. 

  
6.   Rozwiązania zadań można przysyłać do godziny 15.00 tego samego dnia. 

 
7.   W czasie Festiwalu wszystkie osoby uczestniczące powinny mieć dostęp do 

urządzeń z Internetem. 
  

8.   Tematy zadań będą nawiązywać do tematyki zrównoważonego mieszkalnictwa. 
  

9.  Każde zadanie będzie miało swoich zwycięzców. System przyznawania nagród 
jest opisany w załączniku do niniejszego regulaminu. Wyniki grywalizacji zostaną 
opublikowane na stronie Festiwalu w dniu 17.05.2019 do godziny 17.00. 

  
10. Uczestnicy i uczestniczki Festiwalu mogą otrzymać elektroniczne dyplomy 

potwierdzające udział w Wirtualnym Festiwalu OK!OLICA na wniosek Opiekuna 
drużyny (za pośrednictwem maila). 

  
 
 
 

https://festiwal.ceo.org.pl/
https://www.facebook.com/events/378245746366052
https://bit.ly/zgloszenie-okolica
https://poczytajmy.ceo.org.pl/sites/poczytajmy.ceo.org.pl/files/regulamin_poczytajmy_o_domach_0.pdf


Załącznik do Regulaminu Wirtualnego Festiwalu 
 

SYSTEM PRZYZNAWANIA NAGRÓD W WIRTUALNYM 
FESTIWALU OK!OLICA 

  
Nagrody będą przyznawane zespołom uczniowskim, a nie indywidualnym uczestnikom. 
Każde zadanie będzie miało swoich zwycięzców, jednak kryteria przyznawania nagród 

będą różne w zależności od zadania: 
  
Zadanie 1: 

 2 nagrody dla drużyn wylosowanych spośród wszystkich, które prześlą 
odpowiedzi. 

  
Zadanie 2: 

 1 nagroda od ekspertów; 
 1 nagroda publiczności (za najwięcej like’ów na facebooku). 

  
Zadanie 3: 

 1 nagroda od ekspertów; 
 1 nagroda dla drużyny wylosowanej spośród wszystkich, które prześlą 

odpowiedzi. 

  
Zadanie 4: 

 1 nagroda dla drużyny, która najszybciej prześle prawidłowe odpowiedzi; 
 1 nagroda dla drużyny wylosowanej spośród wszystkich, które prześlą 

odpowiedzi. 

  
Zadanie 5: 

 1 nagroda od ekspertów; 
 1 nagroda publiczności (za najwięcej like’ów na facebooku). 

  
Zadanie 6: 

 2 nagrody dla drużyn wylosowanych spośród wszystkich, które prześlą 
odpowiedzi. 

 


