
REGULAMIN KONKURSU

„Wnuki – moja miłość”

ORGANIZATORZY KONKURSU:

-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Grębocicach.

UCZESTNICY:

• Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grębocicach 

• dorośli - powyżej 50 r.ż,  zameldowani na terenie Gminy Grębocice 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

- wykonanie zdjęcia wraz z bliską Ci osobą ( wnuczek, wnuczka)

-  nadesłanie   zdjęcia  w  wersji  elektronicznej  wraz  z  załącznikami  (zgoda  na
przetwarzanie danych osobowych i publikacji wizerunku)  na  adres:

  e- mail:  kustoszutw@grebocickie.pl ( w tytule emaila proszę wpisać: „Wnuki –
moja miłość”,  facebook/  Uniwersytet  Trzeciego Wieku w Grębocicach  lub jako
załącznik jpg na nr tel.  503901148

-  jeden autor może przedstawić maksymalnie 2 zdjęcia;

- nadesłane zdjęcia przechodzą na własność Organizatora.

- Osoby biorące  udział w konkursie będące słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Grębocicach  wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów
Konkursu danych osobowych i publikacji wizerunku osób trzecich widniejących na
fotografii  .  Zdjęcia  zostaną  opublikowane  na  stronie  internetowej  Gminnego
Ośrodka Kultury i Biblioteki w Grębocicach oraz mediach społecznościowych. 

-  Osoby  biorące  udział  w  konkursie,  a  nie  będące  słuchaczami  Uniwersytetu
Trzeciego  Wieku  w  Grębocicach  wyrażają  zgodę na  przetwarzanie  przez
Organizatorów Konkursu danych osobowych  i  publikacji wizerunku  wszystkich
osób  widniejących  na  fotografii.  Zdjęcia  zostaną  opublikowane  na  stronie
internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Grębocicach oraz mediach
społecznościowych. 

Jeżeli  uczestnik  nie  ma   możliwości  wydrukowania  z  profilu  FB  zgody  na
przetwarzanie danych osobowych i publikacji  wizerunku to wraz z nadesłanym
zdjęciem na konkurs należy dopisać w wiadomości : 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku
w nadesłanej przeze mnie pracy na konkurs "Wnuki moja miłość”

KRYTERIA OCENY I NAGRODY:

- o wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą
osoby wytypowane przez Organizatora  Konkursu,

- komisja konkursowa przyzna nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca oraz
wyróżnienia.

- głównym kryterium oceny zdjęcia jest  oryginalność i jakość fotografii.

- prace niespełniające warunków uczestnictwa nie będą oceniane,

- rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 29 stycznia 2021 r.,

-  werdykt  Komisji  Konkursowej  jest  ostateczny  i  nie  przysługuje  od  niego
odwołanie.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:



- zdjęcia należy wysłać do dnia  27 stycznia 2021 r.  z dopiskiem: „Wnuki moja
miłość ” na adres: kustoszutw@grebocickie.pl, facebook / Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Grębocicach lub pod nr tel. 503901148


