Regulamin konkursu
„CHATKA Z PIERNIKA
W BOŻONARODZENIOWEJ SZACIE”
Organizator
1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośródek Kultury w Suchożebrach
ul. A Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry, www.gok.suchozebry.pl
2. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Powiatu Siedleckiego Dariusz Stopa.
3. Patroni medialni Konkursu: Katolickie Radio Podlasie oraz portal podlasie24.pl
4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.gok.suchozebry.pl oraz w siedzibie GOK
w Suchożebrach ul. Siedlecka 8.
5. Autor/autorzy „CHATKI Z PIERNIKA” staje/stają się uczestnikiem/ami konkursu
i wyraża/wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu w momencie wysłania
pocztą tradycyjną lub adres mailowy gok@suchozebry.pl, albo osobistego dostarczenia do
siedziby GOK KARTY ZGŁOSZENIA DO KONKURSU.

Czas trwania, harmonogram i zasady wyboru
1. Zgłoszenia do konkursu na kartach zgłoszeniowych będą przyjmowane w dniach
od 04 grudnia 2017 r. do 13 grudnia 2017 r.
- adres dla poczty tradycyjnej: Gminny Ośrodek Kultury w Suchożebrach
ul. Siedlecka 8, 08-125 Suchożebry
- adres mailowy: gok@suchozebry.pl
2. Konkursową „CHATKĘ Z PIERNIKA” uczestnik lub reprezentant uczestnika dostarczy
w dniu finału tj. 19 grudnia 2017 r. do godz. 16:00 do Domu Pracy Twórczej
„Reymontówka” w Chlewiskach.
3. Ze wszystkich zgłoszonych i dostarczonych prac konkursowych jury wybierze zwycięzców.
Trzy najlepsze „Chatki” zajmą odpowiednio I, II i III miejsce w dwóch odrębnych kategoriach:
grupowej i indywidualnej.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 grudnia 2017 r. o godzinie 17:00 w DPT Reymontówka
Chlewiska 22, 08-130 Kotuń

Uczestnictwo
1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z przeczytaniem i zaakceptowaniem przez Uczestnika
postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Udział w konkursie w może wziąć każdy bez względu na wiek.
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie adresu zamieszkania na terenie Powiatu
Siedleckiego
4. Z Konkursu wyłączeni są członkowie jury oraz ich najbliżsi członkowie rodziny.

Zasady konkursu
1. Przez zgłoszenie do konkursu rozumie się przesłanie w formie elektronicznej lub dostarczenie
do siedziby GOK-u ul. Siedlecka 8, karty zgłoszenia do konkursu, którą można pobrać ze
strony www.gok.suchozebry.pl oraz w siedzibie GOK w Suchożebrach.
2. Zgłoszona do konkursu „CHATKA Z PIERNIKA” musi być wykonana z ciasta piernikowego,
udekorowanego jadalnymi ozdobami.
3. Każda „CHATKA Z PIERNIKA” może zostać zgłoszona do konkursu tylko jeden raz.
4. Uczestnik biorący udział w kategorii grupowej ma również możliwość udziału jako uczestnik
indywidualny, jednak nie może zgłosić do konkursu tej samej pracy.
5. Zgłaszający oświadcza, że jest autorem zgłoszonego dzieła, że podane przez niego
informacje są zgodne z prawdą i że dysponuje prawami autorskimi do projektu, wykonania
i opisu zgłaszanej „CHATKI Z PIERNIKA” oraz, że uzyskał zgodę współautorów na udział
w konkursie i warunki niniejszego regulaminu.
6. Prace uczestników konkursu są jego własnością, jednakże organizator ma prawo do
nieodpłatnego użyczenia w celach promocyjnych (wystawy, filmy, fotoreportaże na stronę
internetową GOK oraz do publikowania w mediach i prasie).
7. Uczestnik konkursu składając formularz zgłoszeniowy wyraża tym samym zgodę na
wykorzystanie wizerunku (zdjęcia, nagrania filmowe) w celach informacyjnych i promocyjnych
związanych z działalnością GOK,
8. Uczestnik konkursu składając formularz zgłoszeniowy wyraża tym samym zgodę na
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych. (Dz. U. Nr. 133 poz. 883 z dnia 29 sierpnia 1997 r.)
9. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z konkursu zgłoszenia, co do którego
zachodzi uzasadnione podejrzenie, że narusza postanowienia niniejszego regulaminu, polskie
prawo lub normy społeczne.

Nagrody
1. Organizator przewiduje nagrody w dwóch kategoriach:
✓ Praca grupowa,
✓ Praca indywidualna,
2. Nagrody:
Za I miejsce – bon podarunkowy o wartości 500 zł,
Za II miejsce – bon podarunkowy o wartości 350 zł,
Za III miejsce – bon podarunkowy o wartości 200 zł,
oraz
drobne upominki dla autorów prac konkursowych, które uzyskają wyróżnienia

3. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na inne osoby.
4. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody lub na ich równowartość pieniężną.
5. Organizator zastrzega sobie również możliwość ufundowania nagród dodatkowych.

Odbiór nagród
1. Przewidziane w konkursie nagrody zostaną wręczone w dniu 19 grudnia o godz. 17:00
w DPT Reymontówka.
2. W przypadku braku kontaktu Zwycięzcy Konkursu w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia
wyników, nagrody pozostają do wyłącznej dyspozycji Organizatora Konkursu.

Postanowienia końcowe
2. Za każde zwycięskie zgłoszenie przyznany zostanie jeden zestaw nagród, niezależnie od
liczby autorów danej budowli.
3. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się
z Organizatorem poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: gok@suchozebry.pl
Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania od
Uczestnika.
4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika
niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych
danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie nagrody w związku z prowadzonym
Konkursem.

