
 

REGULAMIN KONKURSU PT.  „Świetlica naszą własną ostoją” 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Świetlica naszą własną ostoją”, zwany w dalszej 

części Regulaminu: Konkursem.  

2. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim z siedzibą  

w Wysokim, ul. Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski, zwany w dalszej części 

Regulaminu: Organizatorem.  

3. Honorowy patronat nad Konkursem sprawuje Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof 

Adamowicz. 

4. Konkurs skierowany jest do mieszkańców dwóch miejscowości Gminy Międzyrzec Podlaski,  

tj. mieszkańców Przychód i Pościsz.  

5. Konkurs odbywa się na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski, a jego podsumowanie odbędzie 

się w Wysokim. 

6. Celem Konkursu jest: 

a) nadanie indywidualnej nazwy dla każdej ze wspomnianych świetlic w Przychodach             

i Pościszach, 

b) zachęcenie lokalnej społeczności do aktywnego uczestnictwa w obrębie działań świetlic, 

c) kształtowanie przynależności lokalnej społeczności, 

d) popularyzacja aktywności poszczególnych świetlic. 

 

§2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanego w dalszej części Regulaminu: Uczestnikiem) może być 

każda osoba fizyczna  zamieszkująca teren Przychód lub Pościsz na terenie Gminy 

Międzyrzec Podlaski.  

2. Zadaniem Uczestnika jest wymyślenie nazwy dla świetlicy odpowiednio: 

a) przez mieszkańca Przychód – dla świetlicy w Przychodach, 

b) przez mieszkańca Pościsz – dla świetlicy w Pościszach. 

3. Dodatkowym walorem branym pod uwagę podczas typowania Zwycięzców będzie 

przygotowanie hymnu danej świetlicy.  

 



 

§3 

TERMINY, NAGRODY I ZASADY KONKURSU 

1. Terminarz Konkursu przestawia się następująco: 

a) w dniach 6.05.2021 – 23.05.2021 Uczestnicy zgłaszają swoje pomysły do Organizatora    

za pośrednictwem e-maila, messengera lub osobiście w siedzibie. Podczas zgłoszenia 

należy podać dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu). 

b) 24.05.2021 – powołanie Komisji Konkursowej, ocena prac i wytypowanie Zwycięzców, 

c) 25.05.2021 – ogłoszenie wyników, poinformowanie Uczestników o wynikach Konkursu, 

d) 26.05.2021 – 1.06.2021 przekazanie nagród Zwycięzcom, 

e) 1.06.2021 –  uroczyste nadanie nazw świetlicom i zamontowanie tabliczek z nazwą. 

2. Nagrody zostaną przyznane za najlepszą nazwę dla każdej ze świetlic, tj. jedna nagroda  

za nazwę świetlicy w Przychodach i jedna nagroda na nazwę świetlicy w Pościszach.  

3. Zdobywcami nagród w Konkursie będzie dwóch Uczestników, wyłonionych przez Komisję 

Konkursową powołaną przez Organizatora.  

4. Zgłoszenia można dokonywać: 

a) mailowo, na adres:  gok@miedzyrzecgmina.pl, 

b) na Messenger Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim, 

c) w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Wysokim. 

5. Jedna osoba może zgłosić jedną propozycję nazwy.  

6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje 

trzyosobową Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, 

interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 25.05.2021 r. na stronie internetowej Organizatora 

www.gokmiedzyrzec.pl oraz na profilu Facebook Organizatora. 

8. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie do dnia 26.05.2021 r. 

9. Nagrody będą do odebrania do 1.06.2021 w siedzibie Organizatora w Wysokim. 

Zwycięzcy zobowiązują się podpisać protokół odbioru nagrody. 

10. Każdy Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do podpisania Klauzuli informacyjnej 

dotyczącej przetwarzania danych osobowych (Załącznik Nr 1 do Regulaminu). 

11. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis 

Facebook, ani z nim związany. 

 

 

 

 



 

§4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych 

danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu oraz numeru telefonu kontaktowego. 

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę        

na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora.          

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem 

nagrody. 

3. W imieniu osób niepełnoletnich – dzieci i młodzieży – załączniki Regulaminu wypełnia 

rodzic lub opiekun prawny Uczestnika. 

 

§5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie                    

to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 

poszczególnych czynności konkursowych oraz ilości Zwycięzców i podziału nagrody. Zmieniony 

Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej Organizatora 

www.gokmiedzyrzec.pl 


