
KONKURS dla mężczyzn z okazji Dnia Mężczyzny 

 

REGULAMIN KONKURSU DLA MĘŻCZYZN Z OKAZJI DNIA MĘŻCZYZNY 

§ 1 

Organizatorzy konkursu 

Konkurs organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Goraju 

§ 2 

Uczestnicy 

Uczestnikami konkursu mogą być panowie w wieku 18 + z terenu gminy Goraj. 

§ 3 

Prace konkursowe 

 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie jednej kreatywnej fotografii  

(w formie cyfrowej) ze swoim wizerunkiem z dowolnie wybranym pojazdem np.: 

 z traktorem, motorem, samochodem, hulajnogą. 

2. Tematem zadania jest: fotografia z pojazdem. Na fotografii może znajdować się jedna 

osoba. 

3. Każdy z uczestników przygotowuje fotografie cyfrowe (mogą być wykonane aparatem 

fotograficznym, telefonem, iphonem) 

4. Do fotografii  powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane: imię i 

nazwisko autora pracy oraz oświadczenia (w załączniku do regulaminu) 

5. Fotografie mogą być autorskie lub wykonane przez inne osoby. Wymagane jest 

oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnianie zdjęć zarówno w przypadku 

autorskiego zdjęcia jak również w przypadku zdjęcia wykonanego przez osobę inną 

niż zgłaszająca się w konkursie.  

6. Prace należy dostarczyć do 8 marca 2021r. do godziny 16.00 r. na adres e-mail: 

gok_goraj@op.pl 

 

§ 4 

Przebieg i cele konkursu 

 

1. Prace konkursowe ocenią internauci na stronie FB GOK Goraj. Wygrywają 2 zdjęcia, 

które otrzymają największą ilość „lajków”. 

mailto:gok_goraj@op.pl


2. Nagrodą w konkursie jest Paczka- Niespodzianka.  

3. Dla autorów zdjęć, którzy nie są osobami zgłaszającymi się w konkursie przewidziane 

są drobne upominki. 

4. Celem konkursu jest wyłonienie 2 zwycięzców. 

5. Głosowanie na zdjęcia będzie trwało tylko przez 24 h, od 9 marca 2021 roku  

od godziny 10.00 do 10 marca 2021 do godziny 10.00. 

6.  Ogłoszenie wyników nastąpi 10 marca 2021 r. po godzinie 12.00. 

 

§ 5 

Uwagi końcowe 

1. Fotografie pozostają do dyspozycji organizatorów. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest podpisanie przez osobę biorącą udział w 

konkursie wraz z fotografią (fotografiami cyfrowymi)   „Oświadczenia o wyrażeniu 

zgody na przetwarzanie danych osobowych” oraz oświadczenia o  wyrażeniu zgody na 

udostępnianie wizerunku oraz zgody autora zdjęć na utrwalenie, wykorzystanie i 

rozpowszechnianie zdjęcia.  

3. Podpisane Oświadczenie należy dostarczyć na adres e-mail: gok_goraj@op.pl w 

formie załącznika:  scan lub zdjęcie oświadczenia. 

4. Sposób przekazania nagród będzie miał miejsce po uzgodnieniu z organizatorem.  
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         Załącznik nr 1 

 

 

OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

1. Wypełniają wszyscy:  

 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam/nie wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych oraz  małoletniego uczestnika konkursu przez Gminny Ośrodek Kultury w 

Goraju, w celu wzięcia udziału w konkursie na modela/modelkę kalendarza stylizowanego na 2021 

rok  w zakresie: imię i nazwisko autora oraz imię i nazwisko rodzica / opiekuna. 

                                                                                                                            

………………………………..…… 

                                                                                                                         

  data i podpis uczestnika/rodzica / opiekuna 

 

2. Wypełniają osoby znajdujące się na zdjęciach:  

 

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie 

przez Gminny Ośrodek Kultury w Goraju  mojego wizerunku w formie fotografii, nagrań lub innych 

form utrwalania wizerunku dla celów związanych z promocją działalności Gminnego Ośrodka Kultury 

w Goraju. Wizerunek będzie rozpowszechniany wyłącznie w materiałach promocyjnych oraz na 

stronie internetowej i portalu społecznościowym  FB Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju.   

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Oświadczam, że właścicielem 

wszelkich praw do oddanych prac jest uczestnik konkursu zgodnie z regulaminem konkursu. 

Akceptuję regulamin konkursu. 

 

………………….………………………………… 

Data i podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego   

 

 

3. Wypełniają autorzy zdjęć  

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie 

przez Gminny Ośrodek Kultury w Goraju  zdjęć mojego autorstwa do celów związanych z promocją 

działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju. Wizerunek będzie rozpowszechniany wyłącznie w 

materiałach promocyjnych oraz na stronie internetowej i portalu społecznościowym  FB Gminnego 

Ośrodka Kultury w Goraju.   

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Oświadczam, że właścicielem 

wszelkich praw do oddanych prac jest uczestnik konkursu zgodnie z regulaminem konkursu. 

Akceptuję regulamin konkursu. 

 

………………….………………………………… 

Data i podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego   


