REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU BOŻONARODZENIOWGO 2021
"NAJPIĘKNIEJ UBRANA CHOINKA"
ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Organizatorem Gminnego konkursu Bożonarodzeniowego 2021 jest Gminny Ośrodek Kultury w
Sarnakach, ul. Teatralna 1, 08-220 Sarnaki, e-mail goksarnaki@o2.pl, tel.83 3599104 kom. 508 117
439 zwany dalej „Organizatorem”
2. Konkurs odbywa się bez podziału na kategorie wiekowe. Skierowany jest do mieszkańców
gminy Sarnaki.
3. Zgłoszenia do konkursu należy przesłać do 31 grudnia 2021 r.
4. Rozstrzygnięcie konkursu dnia 10 stycznia 2022 r. na stronie www.goksarnaki.pl oraz
www.facebook.com/goksarnaki/
CEL KONKURSU I TEMATYKA
1. Konkurs przeprowadzony będzie w kategorii: " Najpiękniej ubrana choinka"
2. Konkurs w kategorii „Najpiękniej ubrana choinka” ma na celu wyłonienie fotografii
najciekawszej i najpiękniej udekorowanej choinki. Prosimy o przysłanie jednego zdjęcia
ukazującego całe drzewko, jednego z choinką i wizerunkiem właściciela/ dekoratora drzewka ( nie
będzie publikowane) oraz jednego z fragmentem drzewka ukazującym ozdoby choinkowe.
4. Konkurs ma na celu:
- prezentację twórczości artystycznej oraz wyczucia estetyki
- popularyzowanie bożonarodzeniowych tradycji.
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Sarnaki, zarówno osoby indywidualne jak i
grupy osób ( np. Rodziny ). Uczestnikiem konkursu mogą być osoby dobrowolnie wyrażające
zgodę na udział i akceptujące poniższy regulamin.
2. Każdy uczestnik może wziąć udział przesyłając max.4 zdjęcia Wymagane jest, aby na
przynajmniej jednym zdjęciu ujęty był wizerunek wykonawcy ( to zdjęcie nie będzie publikowane).
3. Zdjęcia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: goksarnaki@o2.pl bądź też na messengera
GOK.
4. W treści wiadomości należy wpisać autora przedstawionych na zdjęciu prac, krótki opis co
znajduje sie na choince oraz oświadczenie, że zapoznali się Państwo z regulaminem oraz
obowiązkieminformacyjnym RODO (www.goksarnaki.pl/rodo ) a także , że wyrażają Państwo
zgodę napublikację zdjęcia w internecie i wykorzystanie go do celów konkursowych.
5. Zdjęcia należy nadsyłać w terminie do 31.12.2021 do godz. 12.00.
KOMISJA KONKURSOWA
1. Oceny nadesłanych zdjęć dokona powołana przez Organizatora Komisja konkursowa.
2. Przesłane zdjęcia będą oceniane według następujących kryteriów:
3. a) pomysłowość,
b) staranność udekorowania,
c) oryginalność,
d) niepowtarzalność,
e) estetyka i nawiązania do tradycji.
4. W skład Komisji wejdą osoby reprezentujące Organizatora
5. Wyboru zdjęcia z najładniejszą choinką dokonają również internauci
w drodze głosowania na profilu FB GOKu :https://www.facebook.com/goksarnaki.
6. Głosowanie rozpocznie się 3.01.2022 i potrwa do 7.01.2022 do godz. 16.00.
7. Zdjęcia nadesłane do konkursów zostaną opublikowane na stronie www.goksarnaki.pl oraz
na profilu Facebook www.facebook.com/goksarnaki.
NAGRODY
Dla autorów zwycięzkich prac Organizator funduje 3 nagrody główne, oraz 1 nagrodę głosowania
internetowego. Organizator przewiduje również przyznanie wyróżnień i nagród pocieszenia.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 stycznia 2022 r. o godz. 12.00 na stronie Facebook
Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach oraz stronie innternetowej www.goksarnaki.pl
2. Zwycięskie zdjęcia zostaną opublikowane na stronie www.goksarnaki.pl oraz na profilu
Facebook www.facebook.com/goksarnaki .
3. Organizator powiadomi laureatów konkursu o werdykcie komisji konkursowej i sposobieodbioru
nagród i wyróżnień za pośrednictwem poczty elektronicznej/messengera/ telefonicznie.
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW
1. Przesyłając zdjęcia użytkownik oświadcza, że ma pełne prawo do dysponowania zdjęciami oraz
że wyraża zgodę na publikację zdjęć w Internecie na stronie www.goksarnaki.pl oraz na Facebooku:
www.facebook.com/goksarnaki .
2. Udział w konkursie skutkuje wyrażeniem przez osoby wysyłające zdjęcia, zgody na
przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach
marketingowych organizatora, zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO). Właścicielem danych jest Gminny
Ośrodek Kultury w Sarnakach. Kontakt: goksarnaki@o2.pl. Zapoznaj się z polityką prywatności na
www.goksarnaki.pl/rodo.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach edukacyjnych,
informacyjnych i promocyjnych wszystkich prac nadesłanych do Konkursu
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
3. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych,
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

