
 

 

Regulamin konkursu „Kapliczki Gminy Wielgomłyny” 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielgomłynach. 

2. Patronat honorowy nad Konkursem objęła Wójt Gminy Wielgomłyny Pani Bogumiła 

Dyktyńska. 

3. Celem Konkursu jest uhonorowanie, pokazanie na fotografiach, ocalenie od 

zapomnienia oraz pokazanie szczególnego uroku przydrożnych kapliczek w Gminie 

Wielgomłyny. 

4. Konkurs skierowany jest nie tylko dla mieszkańców Gminy Wielgomłyny.  

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna niezależnie od wieku. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie Konkursu 

bez podania przyczyny. 

II. Zasady konkursu 

1. Zasięg konkursu – kapliczki, figury, krzyże przydrożne znajdujące się na terenie 

Gminy Wielgomłyny. 

2. Udział w Konkursie może wziąć każda zainteresowana osoba. 

3. Czas trwania konkursu: 

a) konkurs trwać będzie od 01.05.2021 roku do 31.07.2021 roku. 

b) ostateczny termin przesyłania prac mija 30.06.2021 roku. 

c) rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31.07.2021 roku. 

4. Zadaniem konkursowym jest: 

a) sfotografowanie obiektu kultu (tj. kapliczki, figury, krzyża przydrożnego) z terenu 

Gminy Wielgomłyny. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 4 fotografie  

w formacie JPG. 

b) podanie jego dokładnej lokalizacji ( miejscowość, ulica lub link do google maps / 

geolokalizacja); 

c) opisanie historii związanej z powstaniem kapliczki, figury, krzyża. Mogą to być 

informacje zebrane przez uczestnika konkursu od osób pamiętających wydarzenia 

związane z kapliczką. Opis powinien być napisany w języku polskim, nie krótszy 

niż 500 znaków i nie dłuższy niż 2000 znaków. 

d) przesłanie wszystkim powyższych elementów składowych Konkursu 

Organizatorowi na adres kultura@wielgomlyny.pl z dopiskiem Konkurs 

„Kapliczki Gminy Wielgomłyny”. 

5. Do każdej pracy muszą być dołączone wypełnione i podpisane załączniki nr 1, 2, 3, 4 

do niniejszego Regulaminu i przesłane w formie skanu, zdjęcia lub złożone osobiście 

u Organizatora. 

6. Praca bez dołączonych w/w dokumentów i elementów składowych konkursu nie 

będzie brała udziału w konkursie. 

7. W razie problemów lub pytań Organizator służy pomocą pod nr tel. 44 680-17-75                    

w godzinach od 8.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku. 

8. Uczestnik może nadesłać fotografię do której posiada pełne autorskie prawa 

majątkowe. 
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III. Sposób oceny prac 

 

1. Praca zostanie oceniona  przez członków Komisji Konkursowej. 

2. Komisję Konkursową powołuje Organizator po zakończeniu terminu nadsyłania 

prac. 

3. Kryteria oceny prac: 

a) estetyka zdjęć – zdjęcia powinny przedstawiać całą kapliczkę, figurę, krzyż,           

a nie tylko jej część. Zdjęcia powinny być jak najlepszej jakości.  

b) merytoryka pracy - opis kapliczki, figury, krzyża powinien zawierać 

prawdziwe wydarzenia. Powinien mieć sens i być napisany w sposób 

zrozumiały. Praca powinna być przejrzysta i czytelna, napisana w języku 

polskim. 

c) samodzielność prac – całość pracy musi być własnego autorstwa uczestnika 

konkursu. Zdjęcie i opis muszą być zrobione samodzielnie. Czyli cała praca 

ani jej część nie może być skopiowana z innych już publikowanych materiałów 

literackich. 

Komisja będzie zwracała uwagę w szczególności na oryginalność, kreatywność              

i wyjątkowość nadesłanych prac konkursowych. 

4. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

5. Informacja o wynikach konkursu pojawi się na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Wielgomłyny i Facebooku Organizatora oraz telefonicznie do autorów 

zwycięskich prac. W momencie ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane 

osobowe (imię i nazwisko) autorów prac. 

6.  Wszystkie prace konkursowe z chwilą przekazania ich Organizatorowi staja się 

jego własnością i będą eksponowane w miejscach wskazanych przez Organizatora. 

 

IV. Nagrody 

 

1. Organizator przewidział nagrody finansowe i rzeczowe.  

2. Będzie wybranych 12 najlepszych prac, które zostaną nagrodzone. Prace 

opatrzone krótką historią będą ilustrowały Kalendarz wydany na 2022 rok. 

3. Przewidziana jest nagroda specjalna, która będzie przyznana przez Wójta 

Gminy Wielgomłyny. 

4. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma dyplom oraz symboliczną nagrodę 

rzeczową lub finansową za udział w konkursie. 

 

V. Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. 

2. Na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę 

na opublikowanie na stronie internetowej oraz fanpage ’u Organizatora prac 

konkursowych 

3. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą 

udostępniane podmiotom/osobom trzecim z wyjątkiem odbiorców danych 



osobowych, o których mowa w pkt. 7 Klauzuli informacyjnej RODO zawartej             

w Formularzu zgłoszeniowym do Konkursu. 

4. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na: 

a) przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów, 

b) nieodpłatną publikację(prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym 

m.in. w Internecie oraz w Kalendarzu na 2022 rok) pracy konkursowej 

uczestnika, jego wizerunku, imienia i nazwiska, informacji o miejscowości,               

w której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, w ramach promocji 

Konkursu oraz działalności Organizatora. 

5. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje 

odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej. 

6. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych,                   

a także możliwości ich poprawiania. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu 

Konkursu oraz do dokonywania zmian Regulaminu w każdym momencie jego 

trwania. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania w kwestiach 

nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu. 

9. Uczestnicy Konkursu zapoznali się z Regulaminem i akceptują jego 

postanowienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielgomłynach 

ul. Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny 

tel. 44 680-17-75        e-mail: kultura@wielgomlyny.pl  
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