
Konkurs ,,Ja i Mój Tata” 

REGULAMIN 

§1 

ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu ,,Ja i Mój tata”  jest Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie. 

§2 

                                                              CEL KONKURSU 

1. Uczczenie Dnia Ojca. 

2. Kształtowanie więzi i wartości rodzinnych. 

3. Wzmacnianie więzi emocjonalnych oraz kształtowanie postaw społecznych 

§3 

TEMATYKA KONKURSU 

Tematem konkursu jest nadesłanie fotografii przedstawiającej dziecko i tatę. Zdjęcie może 

przedstawiać np. wspólną pasję, zdjęcie z uroczystości, wakacji itp. 

§4 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego Regulaminu. 

2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

3. Konkurs organizowany jest dla dzieci i dorosłych. 

4. Prace nie mogą być grupowe. 

5. Jeden autor może przedstawić tylko jedną fotografię. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć konkursowych. 

7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania 

prac dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie 

publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń 

nadających się do rozpowszechniania. 

8. Uczestnicy nie mogą złożyć pracy sprzecznej z prawem, ogólnie przyjętymi zasadami etyki, 

zasadami dobrego wychowania, kultury osobistej, wykorzystującej zakazane treści, niezgodnej 

z dobrymi obyczajami, nawołującej do nietolerancji, obrażającej uczucia innych osób, w tym 

również uczucia religijne, przedstawiającej przemoc, naruszającej prawa do prywatności, 

naruszającej prawa osób trzecich, zawierającej materiały chronione prawami wyłącznymi (np. 

prawami autorskimi) bez zgody osób uprawnionych, zawierającą wulgaryzmy, czy treści 

reklamowe podmiotów trzecich. 

9. Konkurs jest skierowany do mieszkańców i sympatyków Gminy Stanisławów. 

 

 

 

§5 

PRZEBIEG KONKURSU 

1. Zdjęcie wraz z kartą zgłoszeniową wysyłamy na email gok@stanislawow.pl. 

2. Termin dostarczenia prac konkursowych : 21.06.2021 r. do godziny 16.00. 

3. Ogłoszenie wyniku konkursu: 23.06.2021 r. 

4. Odbiór nagrody odbędzie się od 24.06.2021 r. 

 

 

§6  



ZYCIĘZCY KONKURSU I NAGRODY 

1. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, której prześlę najciekawsze i najbardziej kreatywne zdjęcie. 

2. Do wygrania 3 podwójne vouchery do kina Helios w Wołominie. 

3. Zwycięzca zostanie ogłoszony na fanpage Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie. 

 

§ 7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej 
https://www.stanislawow.pl/739,konkursy 
2. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Konkursu z ważnych 
przyczyn. 
3. We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym 
Regulaminem, jak i w zakresie interpretacji jego zapisów, głos rozstrzygający należy do Organizatora. 
4. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest: 

• karta zgłoszeniowa dziecka, 

• karta zgłoszenia osoby pełnoletniej, 

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,  

• informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych w    Konkursie „Ja i Mój Tata”. 

 
 

 

 

 

 

 


