
                              Regulamin Konkursu 

   „Fotka z wakacji”  
§ 1 Postanowienia ogólne 

 1.1. Organizatorem konkurs pod nazwą „ Fotka z wakacji”, zwanej dalej „Konkursem”, jest: Miejsko-

Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie  zwany dalej „Organizatorem”.  

1.2. Konkurs pt. „ Fotka z wakacji” nie jest loterią, grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.  

1.3. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem.  

1.4. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest przy pomocy 

strony www o adresie https://www.facebook.com/mgok.sompolnoPL, zwanej dalej „stroną 

internetową”. 

1.5.Celem konkursu jest: popularyzacja aktywnego spędzania czasu, zainteresowanie  fotografią, 

kształtowanie  zdolności fotograficznych, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz pobudzenie 

wyobraźni uczestników poprzez kreowanie otaczającej nas rzeczywistości. 

 § 2 Warunki udziału w Konkursie  

1. Wiek uczestników jest nieograniczony. 

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz udział w 

Konkursie jest równoznaczna z przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.  

3. Zgłoszenie  nie może zawierać treści niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, 

naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, 

które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Osoba przesyłająca 

zgłoszenie jednocześnie potwierdza, że jest autorem zdjęcia i zostało ono wykonane w bieżącym roku 

oraz posiada pełne prawa do wykorzystywania wizerunku osób zamieszczonych na przesłanej 

fotografii. Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków będą usuwane.  

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego utrwalenia wizerunku Uczestników 

Konkursu w postaci zdjęć. 

 § 3 Zasady i przebieg Konkursu  

1.Zgłoszenie do udziału w konkursie należy wysłać drogą elektroniczną  na adres e-mail: 

osrodekkulturysompolno@gmail.com  w dniach od 13 lipca 2021r. do 31 sierpnia 2021r.  

2. Fotografia powinna prezentować uczestnika  konkursu w interesujących  miejscach  , podczas 

letnich zabaw lub w  innych zaskakujących sytuacjach, których uczestnikami byli autorzy fotografii. 

3. Zgłoszenie powinno zawierać:                                                                                                                                  

- zdjęcie w formacie jpg,                                                                                                                                                                                                   

- tytuł zdjęcia,                                                                                                                                                                                                 



- imię i nazwisko zgłaszającego oraz nr telefonu,                                                                                                                                         

- dopisek „Zapoznałem się z regulaminem konkursu „Fotka z wakacji ” i akceptuję jego treść”. 

 4. Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie.  

5. Konkurs odbywa się według następujących zasad:  

a) W dniu 01.09.2021 r zdjęcia uczestników zostaną opublikowane na  profilu M-GOK Sompolno na 

portalu Facebook, (https://www.facebook.com/mgok.sompolnoPL) .Do dnia 12.09.2021 do godz. 

00:00, użytkownicy serwisu Facebook będą mogli głosować na zdjęcia w postaci polubień pod 

fotografią tzw. lajków, 

b) Autorzy zdjęć cieszących się największym zainteresowaniem użytkowników facebooka, czyli 

posiadającym największą liczę „lajków” zostaną zwycięzcami konkursu. 

4. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi dnia 13.09.2021 r., poprzez ponowne umieszczenie na profilu 

zdjęć, które zgodnie z zasadami Konkursu, otrzymały największą liczbę  polubień 

https://www.facebook.com/mgok.sompolnoPL 

6. Zwycięzcy, zostaną powiadomieni o  dacie wręczenia nagród drogą mailową lub telefoniczną. W 

terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania informacji o wygranej. Zwycięzca zobowiązany jest 

odebrać nagrodę osobiście,  

7.  W przypadku nie odebrania nagrody przez Zwycięzcę w określonym terminie lub podania 

nieprawidłowych danych, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. 

 § 4 Nagrody  

1. Fundatorem nagród jest Organizator – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie. 

 2.  Przewidujemy 3 nagrody dla autorów prac z najwyższą liczbą głosów. 

3.Organizator przyzna Nagrodę Specjalną dla uczestnika konkursu, którego zdjęcie uzna za 

najciekawsze. 

4. Organizator dopuszcza również możliwość przyznania wyróżnień 

§ 5 Postanowienia końcowe 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu prawa 

cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Biorąc udział w akcji Uczestnik 

wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu. 

2. Regulamin Konkursu zostanie opublikowany na stronie www.mgok.sompolno.pl 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. 

4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych. Administratorem tych danych w rozumieniu obowiązujących 

przepisów jest wyłącznie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Plac Wolności 26, 62-610 Sompolno. 

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w siedzibie Organizatora, w związku z wykonaniem 

postanowień Regulaminu Konkursu wyłącznie dla celów związanych z wręczeniem nagród 

Zwycięzcom Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla 

otrzymania nagrody. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania 

ich usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie tych danych powinno wpłynąć listem poleconym na adres 

Organizatora. Wszelkie dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie.                    


