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Regulamin Konkursu

Zrób sobie oryginalne „selfie z choinką” i wyślij do nas

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem  konkursu  Zrób  sobie  oryginalne  „selfie  z  choinką”  i  wyślij  do  nas
zwanego dalej Konkursem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku z siedzibą:
ul. Kościuszki 15, 89-300 Wyrzysk, zwany dalej Organizatorem.

2. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora jest  Magdalena Smełsz  z  Biblioteki
Publicznej w Wyrzysku, tel. 67 286-26-64, e-mail: biblioteka.wyrzysk@mgokwyrzysk.pl   

3. Celem konkursu jest:
a. pobudzenie wyobraźni mieszkańców gminy Wyrzysk do kreatywnego spojrzenia na

jeden z symboli Świąt Bożego Narodzenia,
b. kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

4. Konkurs będzie trwał od 23 listopada 2015 r. do 17 grudnia 2015 r.
5. Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej oryginalnych, pomysłowych zdjęć z choinką. 
6. Uczestnicy  Konkursu  zobowiązani  są  do  uzyskania  zgody  rodziców / opiekunów

prawnych  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  w  zakresie  niezbędnych  dla
potrzeb niniejszego Konkursu oraz zamieszczania swoich danych osobowych (będzie to
miało  miejsce  tylko  w  przypadku  gdy  dany  uczestnik  konkursu  zostanie  laureatem
konkursu w lokalnych środkach masowego przekazu).

ZASADY KONKURSU

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Wyrzysk. 
2. W konkursie zostaną nagrodzone trzy zdjęcia z największą ilością ,,polubień”.
3. Prace nie powinny być wcześniej nigdzie prezentowane lub publikowane. Nie powinny

również brać udziału w innych konkursach.
4. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zdjęcie.
5. Każde zdjęcie powinno być wykonane przez jednego autora. 
7. W konkursie oceniane będą jedynie zdjęcia  uczestnika z choinką
8. Uczestnik zobowiązany jest umieścić pod nadesłanym zdjęciem klauzulę o zgodzie na  

przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku. Ponadto w przypadku
osób niepełnoletnich konieczne jest dostarczenie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna  
prawnego do MGOK w Wyrzysku.

9. Zgłoszone zdjęcia zostaną opublikowane 18 grudnia 2015 r. na facebookowym profilu  
Wyrzyskiej Kultury i poddane zostaną głosowaniu internautów. Wygrywa zdjęcie, które 
otrzyma najwięcej polubień do dnia 30 grudnia.

10. Organizator ma prawo bez powiadomienia wykluczyć uczestnika z działu w Konkursie  
w przypadku podjęcia  przez organizatora uzasadnionego podejrzenia naruszania przez  
uczestnika  postanowień  niniejszego  regulaminu  lub,  w  przypadku  gdy  uczestnik  
postępuje w sposób niewłaściwy.

mailto:biblioteka.wyrzysk@wp.pl


11. Z chwilą zgłoszenia dzieła osoby biorące udział w konkursie jak i ich opiekunowie prawni
jednoznacznie  wyrażają  zgodę  na  udzielenie  Organizatorowi  bezpłatnego,  
nieograniczonego  czasowo  i terytorialnie  pełnomocnictwa  w  zakresie  wykonywania  
majątkowych praw autorskich, w tym w szczególności korzystania ze zgłoszonych dzieł, 
na wszelkich polach eksploatacji, w tym również utrwalenia i zwielokrotnienia dowolną 
techniką,  wykorzystania  w  całości  lub  części,  w  szczególności  rozpowszechniania  
i publikacji w internecie.

12. Uczestnicy, jak wspomniano w punkcie 8 zasad konkursu dołączają klauzulę:
„Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zgodnie  z  ustawą  
o ochronie  danych  osobowych  (Dz.U.  z  2014r.  poz.  1182,  z  późn.  zm.)  w  zakresie  
niezbędnym do realizacji konkursu”.

13. Wraz  z  pracą  uczestnik  zobowiązany  jest  złożyć  formularz  zgłoszeniowy  dostępny  
w bibliotece w Wyrzysku i Osieku oraz na stronie internetowej 

 www.biblioteka.wyrzysk@mgokwyrzysk.pl

SPOSÓB WYŁONIENIA NAJLEPSZYCH PRAC I OGŁOSZENIA WYNIKÓW

1. Wyboru laureatów dokonuje społeczność Facebook-ową poprzez ,,lajkowanie”. 
2. Trzy zdjęcia które będą cieszyły się największą popularnością zostaną nagrodzone.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień jeśli nastąpi taka potrzeba.
4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 31 grudnia 2015r. na placu targowym

podczas Sylwestra na Placu Targowym.
5. Lista  nagrodzonych  uczestników  będzie  również  dostępna  na  stronie  internetowej

biblioteki: www.biblioteka.mgokwyrzysk.pl.

Z up. Dyrektora
MGOK Wyrzysk

(~) Magdalena Smełsz


