Regulamin konkursu fotograficzno- kulinarnego
„Gryfowskie walentynki na słodko”

1. Organizatorzy:
 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gryfowie Śląskim.
 Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim.

2. Cel konkursu:
Zachęcenie do rozwijania pasji kulinarnej oraz popularyzacja fotografii.

3. Warunki uczestnictwa:
 Konkurs ma charakter otwarty, jest przeznaczony dla amatorów.
 W konkursie mogą brać udział mieszkańcy gminy Gryfów Śląski.
 Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli, zgłaszający się
indywidualnie.
 Zadaniem uczestników jest przygotowanie jednej walentynkowej słodkości: ciasta, tortu,
deseru itp., wykonanie jednej fotografii swego kulinarnego dzieła, opatrzenie go przepisem
i przesłanie na adres e-mail organizatorów.
 Zdjęcia na konkurs wraz z przepisem należy nadsyłać w wersji elektronicznej (plik jpg,
przepis - plik Word) na adres:biblioteka.gryfow@gmail.com lub mgokgryfow@wp.pl . Plik
powinien być opisany imieniem, nazwiskiem, wiekiem autora oraz miejscowością
zamieszkania, a także numerem telefonu (w przypadku osób niepełnoletnich numerem
rodzica). W temacie e-mail'a należy wpisać: „Walentynki na słodko”.
 Udział w konkursie jest równoznaczny z publikacją imienia, nazwiska, wieku oraz
miejscowości zamieszkania zwycięzcy, jeśli zostanie on nagrodzony w konkursie.
 Prace konkursowe będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych:
➔ 7 - 12 lat
➔ 13 – 17 lat
➔ osoby dorosłe

4. Terminarz konkursu:
 przesyłanie zgłoszeń do 28 lutego 2021 r.
 rozstrzygnięcie oraz przekazanie nagród najpóźniej do 15 marca br.

5. Zgłoszenia
 Zdjęcia należy przesłać na adres: biblioteka.gryfow@gmail.com lub mgokgryfow@wp.pl
 Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Gryfów Śląski www.biblioteka.gryfow.pl oraz fanpage’u Biblioteki
www.fb.com/biblioteka.gryfow oraz na stronie internetowej M-GOK www.mgok.gryfow.pl
oraz fanpage’u M-GOK www.fb.com/mgokgryfow .

6.Ocena, nagrody i promocja:






Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów
Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
O ilości nagród decydują organizatorzy i jurorzy.
Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
Nagrodzone prace będą opublikowane na stronach internetowych i fanpage'ach
organizatorów oraz w Kurierze Gryfowskim.
 Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Biblioteki i Ośrodka
Kultury pod nr tel. 75 78-13-387 i 75 78-12-900

7. Przetwarzanie danych osobowych:
 Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika warunków
regulaminu i wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych oraz fotografii w
materiałach reklamowych i na stronie internetowej Biblioteki i Ośrodka Kultury.
 Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nieodpłatnego publikowania prac konkursowych
w różnych formach.
 Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz.
2135 z późn. zm.) dla potrzeb konkursu.
 Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz
do ich poprawiania.
 Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzygają Organizatorzy Konkursu.

