
Konkurs internetowy    

Postanowienia ogólne: 

 • Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Sompolnie, 

Plac Wolności 26, zwane dalej Organizatorem. 

Cele konkursu: 

 • zachowanie tradycji pieczenia świątecznych pierników,  

 • rozwijanie aktywnej twórczości i wyobraźni  uczestników,  

• kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.  

Zasady uczestnictwa:  

1. Konkurs skierowany jest do dzieci młodzieży i dorosłych z terenu gminy Sompolno  

2. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie  wypieku z ciasta piernikowego o 

wymiarach minimum 14,8 - 21 cm (format A5) lub większego i własnoręczne go  ozdobienie 

motywami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia.                                                                                                                                                 

Forma piernika  i technika zdobienia jest dowolna. 

 3. Uczestnik może być autorem jednej pracy. Każda praca powinna być wykonana 

samodzielnie, przez jednego autora.  

4. Sposób nadsyłania prac:  

prosimy o  

• zrobienie zdjęcia piernika oraz zdjęcie autora pracy wraz z jego dziełem;  

• przesłanie zdjęć na adres mailowy: osrodekkulturysompolno@gmail.com                                               

do 27 grudnia 2021 r. W treści maila należy podać imię i nazwisko autora pracy, wiek oraz 

numer telefonu. Tytuł maila „Zgłoszenie – konkurs świąteczny”. 

 Potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia będzie wiadomość zwrotna.  

Konkurs odbywa się według następujących zasad:  

1. W  dniu 30.12.2021r. zdjęcia prac zostaną opublikowane na  profilu M-GOK Sompolno na 

portalu Facebook, (https://www.facebook.com/mgok.sompolnoPL) .Do dnia 16.01.2022 do 



godz. 00:00, użytkownicy serwisu Facebook będą mogli głosować na prace w postaci 

polubień pod fotografią tzw. lajków, 

2.  Autorzy zdjęć cieszących się największym zainteresowaniem użytkowników facebooka, 

czyli posiadającym największą liczę „lajków” zostaną zwycięzcami konkursu. Ponadto 

organizator przyzna Nagrody specjalne dla uczestników konkursu, których prace  uzna za 

najciekawsze, niezależnie od liczby polubień. 

3. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi dnia 18.01.2022 r., poprzez ponowne umieszczenie na 

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

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

4. 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,  

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

nieprawidłowych danych, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. 

  Nagrody  

1.  Pierniki, które otrzymają najwięcej laików zostaną nagrodzone. Przewidujemy 3 nagrody 

dla autorów prac. 

2.Organizator przyzna Nagrody specjalne dla uczestników konkursu, których prace  uzna za 

najciekawsze, niezależnie od liczby polubień. 

4. Organizator dopuszcza również możliwość przyznania wyróżnień. 

Postanowienia końcowe:  

1. Sprawy sporne rozstrzyga Organizator konkursu. 

 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu 

1) Administratorem danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury   w Sompolnie. 
2) Kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor@osdidk.pl,  
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i mogą udostępniane innym odbiorcom, 
4) Administrator danych osobowych, przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody. 
5) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec 
takiego przetwarzania,  przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 

3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa. 

 
 


