
Regulamin konkursu z serii „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 31 stycznia 2022 r. w momencie opublikowania posta 

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

14 lutego 2022 roku do godz. 12:22. 

3. Celem Konkursu jest promocja Gminy Głuchołazy. 

4. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci i dorośli. W przypadku osoby niepełnoletniej 

wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna – wzór stanowi załącznik nr 2  

do Regulaminu Konkursu. 

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 Facebooku na profilu Gminy Głuchołazy: Głuchołazy – 

Miasto i Gmina. 

2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej atrakcje 

turystyczne Gór Opawskich, w tym miasta Głuchołazy. Technika wykonania pracy jest 

dowolna.  

3. Kryterium oceny zadania konkursowego: kreatywność, pomysłowość, motyw lub hasło 

zachęcające do odwiedzenia Gminy Głuchołazy, estetyka wykonania. 

4. Wszystkie prace 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 których treść nie będzie związana z tematem konkursu, zostaną wyłączone z Konkursu. 

5. Prace podpisane imieniem i nazwiskiem autora wraz z podanym numerem telefonu do 

kontaktu (w przypadku osoby niepełnoletniej nr telefonu rodzica/opiekuna) należy 

składać w Centrum Informacji Turystycznej w Głuchołazach, ul. Plac Basztowy 4A,  

w godzinach pracy Centrum (pon. – pt. godz. 8:00-16:00, sob. godz. 9:00-14:00, 

niedziela- nieczynne). 

6. Zgłaszając pracę konkursową, uczestnik oświadcza, że jest jej autorem oraz wyłącznym 

właścicielem praw autorskich. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na 

opublikowanie pracy konkursowej przez Organizatora. Wszelkie roszczenia osób 

trzecich w ww. zakresie  będą kierowane przez Organizatora bezpośrednio  



do Uczestnika, który wraz ze zgłoszeniem pracy konkursowej zwalnia Organizatora z 

jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie. Organizator zastrzega sobie prawo do 

odrzucenia pracy konkursowej w przypadku wątpliwości dotyczących praw autorskich. 

 

§ 3. Nagrody 

1. Nagrodą w konkursie są 3 zestawy składające się z zestawu gadżetów promujących 

800-lecie Głuchołaz (okolicznościowy kubek, skarbonka, puzzle kieszonkowe, 

magnes, duża drewniana kredka z gwizdkiem). 

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

w sposób najbardziej kreatywny, pomysłowy i staranny według oceny Komisji 

Konkursowej, wykonają pracę konkursową. 

3. O wygranej Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie. 

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. W przypadku osób niepełnoletnich nagrodę odbiera 

rodzic/opiekun. 

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

serwis Facebook, ani z nim związany. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

 

 

 

 

 

 


