
 

 

§ 1  

 

1. Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu "ANIMAGUS" jest Amelie Carter-Moore, 
która odpowiedzialna jest za powołanie jury oraz za rzetelne sprawdzenie prac 
uczestników.  

2. W konkursie może wziąć udział zarówno uczeń jak i profesor szkoły magii biorącej 
udział w wydarzeniu. 

3. Uczestnik może reprezentować tylko jedną szkołę magii. 
4. Wstawienie newsa przez Szkołę Magii wiąże się z wyrażeniem zgody na udział w 

konkursie oraz akceptacją regulaminu. 
5. Każdy uczestnik po ogłoszeniu wyników otrzymuje dyplom pamiątkowy. 
6. Konkurs trwa od 16 października do 31 października. 

 
§ 2 

 

1. Jury to osoby powołane przez Organizatora składające się z 2 niewspółpracujących ze 
sobą osób z odpowiednią wiedzą, których zadaniem jest rzetelne sprawdzenie prac 
konkursowych. 



2. Wybór jury zostanie ogłoszony w newsach razem z wynikami końcowymi. 
3. Zakazane jest faworyzowanie uczestnika. 

 
§ 3 

1. Uczestnik ma za zadanie wykonać przemianę w dowolną formę Animaga zgodną z 
osobowością/charakterem uczestnika. 

2. Uczestnik wysyła prace wraz z podanymi załącznikami: 
 nazwa zwierzęcia 
 gatunek/rasa zwierzęcia 
 dokładny opis wyglądu zwierzęcia 
 cechy osobowości/charakteru uczestnika zgodne z danym zwierzęciem 
 cechy charakterystyczne tj. kolor oczu, sierść, długość ogona itd 
 cechy zewnętrzne, które wyróżniają go od mugolskiego odpowiednika zwierzęcia 
 przemiana klimatyczna w Animaga (3-5 zdań) 
 prezentacja obrazkowa przemiany wykonana dowolną metodą tj. rysunek, obrazek, 

komiks, prezentacja, itd. 
 

§ 4 

1. Uczestnik wysyła pracę na sowę animagus2020@gmail.com  wraz z wypełnionym 
tematem wiadomości: ANIMAGUS 2020 - IMIĘ I NAZWISKO – SZKOŁA 

2. Treść wiadomości powinna zawierać: 
 imię i nazwisko w ŚM 
 nazwa reprezentowanej szkoły magii 
 funkcja (Uczeń-Dom/Profesor) 
 praca w załącznikach (patrz punkt. załączniki do konkursu) 

3. Pracę można wysłać w formie załączników, w formacie docx, pdf bądź w formularzach 
docs po udostępnieniu. 

4. Pracę konkursową należy wysłać ostatecznie do 31 października do godz. 23:59. 
5. Praca uczestnika nie zostanie oceniana jeśli: 

 Praca zostanie wysłana na niewłaściwy email 
 Praca zostanie wysłana po terminie 
 Praca nie zostanie podpisana 

§ 5 

1. Uczestnik ma prawo skontaktować się z organizatorem w przypadku gdy: 
 ma dodatkowe pytania dotyczące pracy 
 aby upewnić się, że praca dotarła 

2. Kontakt z organizatorem jest możliwy poprzez: 
 czat – Nick Amelie_Carter lub prof_Carter_ 
 sowę – amelie.carter.moore@gmail.com 
 facebook - https://www.facebook.com/profile.php?id=100011461626510  

 
 
 

Organizator, 

Amelie Carter-Moore 
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