
Regulamin konkursu „Odkryj 800-letnie Głuchołazy” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu „Odkryj 800-letnie Głuchołazy”, zwanego dalej 

„Konkursem”, jest Gmina Głuchołazy, z siedzibą ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, 

zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs rozpocznie się w dniu 4 stycznia 2022 r. w momencie opublikowania posta 

konkursowego na profilu Głuchołazy – Miasto i Gmina i trwać będzie do dnia  

9 stycznia 2022 roku do godz. 12:22. 

3. Celem Konkursu jest promocja Gminy Głuchołazy. 

4. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. 

5. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. 

6. Jedna osoba może otrzymać jedną nagrodę. 

7. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie, a każde 

zgłoszenie Uczestnika do Konkursu będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik 

zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje. 

8. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na 

przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych – zgodnie z treścią załącznika 

nr 1 do niniejszego regulaminu. 

  

§ 2. Przebieg konkursu 

1. Konkurs ogłoszony będzie na profilu Gminy Głuchołazy na Facebooku Głuchołazy – 

Miasto i Gmina. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które podczas trwania Konkursu posiadać 

będą konto osobiste na Facebooku. 

3. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane poprzez napisanie w wiadomości 

Messenger na profilu Głuchołazy – Miasto i Gmina, odpowiedzi na zadanie konkursowe 

w formie wierszyka lub rymowanki. 

4. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu wierszyka lub rymowanki, w treści której 

zawarta będzie odpowiedź na pytanie: „od nowego roku, w cztery strony świata, z 

Wieży Bramy Górnej płynie hejnał Głuchołaz. Melodię możemy usłyszeć codziennie o 

godz. 12:22. Dlaczego o tej godzinie?” 

5. Kryterium oceny zadania konkursowego: kreatywność i znajomość historii Głuchołaz. 

6. Konkurs jest moderowany. Wszystkie wiadomości zawierające treści obraźliwe, 

niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane 

zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, 

etnicznych, rasowych, a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań, 

stawianych przez Organizatora i której treść nie będzie związana z tematem konkursu, 

zostaną usunięte przez moderatorów. 

7. Zgłaszając rozwiązanie zadania konkursowego, uczestnik oświadcza, że jest jego 

autorem oraz wyłącznym właścicielem praw autorskich. Jednocześnie Uczestnik 

oświadcza, że wyraża zgodę na opublikowanie rozwiązania zadania konkursowego 

przez Organizatora. Wszelkie roszczenia osób trzecich w ww. zakresie  będą kierowane 

przez Organizatora bezpośrednio do Uczestnika, który wraz ze zgłoszeniem 



rozwiązania zadania konkursowego zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek 

odpowiedzialności w tym zakresie. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia 

rozwiązania zadania Konkursowego w przypadku wątpliwości dotyczących praw 

autorskich. 

 

§ 3. Nagrody 

1. Nagrodą w konkursie są 3 zestawy złożone z torby bawełnianej, kubka i magnesu. 

2. Nagroda zostanie przyznana przez Organizatora 3 uczestnikom Konkursu, którzy  

w sposób najbardziej kreatywny, według oceny Komisji Konkursowej, wykonają 

zadanie konkursowe. 

3. Informację o wygranej Laureaci otrzymają w formie odpowiedzi na nadesłaną 

wiadomość. 

4. Nagrody będą do odbioru w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego 

w Głuchołazach, pok. nr 13 (ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy). 

5. Nagrodę należy odebrać osobiście. 

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez 

serwis Facebook, ani z nim związany. 

 

 

 

 

 

 


