
„Gmina Janowice Wielkie w obiektywnie 

mieszkańca” 

REGULAMIN KONKURSU: 

§1 Przepisy ogólne: 

1. Organizatorem konkursu jest gmina Janowice Wielkie. 

2. Celem konkursu jest ukazanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych gminy Janowice 

Wielkie. 

3. W konkursie mogą brać udział osoby powyżej 16 roku życia. 

4. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych  

w niniejszym regulaminie. 

§2 Przepisy dotyczące prac: 

1. Każdy uczestnik może przesłać jedną fotografię (format jpg, o maksymalnym rozmiarze  

1 MB). 

2. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie. 

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęć ukazujących Gminę Janowice 

Wielkie.  

4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Organizatora konkursu do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz.1781 

z późniejszymi zmianami).  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających 

wymienionych wyżej wymogów. 

§3 Termin i miejsce składania prac: 

1. Prace można przesyłać do dnia 16.12.2021 r. na adres mailowy: 

promocja@janowicewielkie.eu w tytule wpisując: „Gmina Janowice Wielkie w obiektywie 

mieszkańca”. 

2. Prace należy wysłać z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, data urodzenia, numer 

telefonu, miejsce wykonania. 

3. W przypadku braku tematu w tytule maila, organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie 

otwarcie wiadomości. 

4. Otrzymanie pracy konkursowej zostanie potwierdzone w mailu zwrotnym. 

 

§4 Ocena i rozstrzygnięcie konkursu: 

1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. 

2. Decyzje jury są ostateczne. 

3. Nagrodzonych zostanie 15 najlepszych zdaniem jury zdjęć. 

4. Dla każdej wyróżnionej osoby Organizator przewiduje następującą nagrodę: gminny 

kalendarz ścienny na 2022 rok. 

5. Wręczenie nagród nastąpi w indywidulnie wyznaczonym terminie. 

6. Prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej i facebookowym profilu gminy 

Janowice Wielkie. 
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§5 Postanowienia końcowe: 

1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.  

2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego 

Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, 

podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781 z póź. zm.).  

3. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez 

Organizatora z nadesłanych zdjęć. 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

6. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres mailowy: 

promocja@janowicewielkie.eu. 
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