
Z okazji Dnia Flagi zapraszamy do udziału w III edycji konkursu patriotycznego Gminnego
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach pn. „Mój polski dom” skierowanego do 
mieszkańców Gminy Szerzyny. Pomysł na konkurs to przede wszystkim uczczenie Dnia 
Flagi i ukazanie symboli narodowych w najbliższym otoczeniu każdego z nas!

Regulamin konkursu patriotycznego „Mój polski dom”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w 
Szerzynach z siedzibą Szerzynach nr 159 - Klub Kultury w Swoszowej

2. Patronat nad konkursem objęli: Wójt Gminy Szerzyny – Grzegorz Gotfryd, Radny 
Rady Powiatu Tarnowskiego – Krzysztof Płaczek

3. Konkurs jest organizowany przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w 
szczególności serwisu facebook.com

4. Warunki uczestnictwa w konkursie:

Uczestnikiem konkursu może być każdy fotografujący, który zgłosi zdjęcie swojego 
autorstwa nawiązujące do tematu konkursu, udekorowania swojego domu symbolami 
narodowymi i spełniające wymagania techniczne oraz zaakceptuje zasady niniejszego 
regulaminu. Tematem konkursu jest Flaga RP oraz barwy narodowe. Organizator pragnie
zachęcić mieszkańców Gminy Szerzyny do uczczenia Święta Flagi w aspekcie radości z Jej
eksponowania, promocji wartości narodowych oraz dumy bycia Polakami.

Hasłem przewodnim Konkursu jest: „Mój polski dom”!

II. KARTA ZGŁOSZENIOWA.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy od 23 kwietnia 2022 r. do dnia 6 maja 2022 r. 
zgłosić swą chęć uczestnictwa poprzez: 

1. Przesłanie JEDNEJ FOTOGRAFI w komentarzu WYDARZENIA - KONKURS 
PATRIOTYCZNY "MÓJ POLSKI DOM" w zakładce: "DYSKUSJA" 

2. Nadesłanie fotografii jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz 
wyrażeniem zgody na publikacje na profilach organizatora i przetwarzanie 
danych osobowych.

3. FOTOGRAFIE, KTÓRE BRAŁY UDZIAŁ W POPRZEDNICH EDYCJACH KONKURSU 
NIE BĘDĄ OCENIANE!!!

III. NAGRODY

 Zostaną przyznane nagrody, ufundowane przez sponsorów: Wójta Gminy Szerzyny Pana
Grzegorza Gotfryda i  Radnego Rady Powiatu Tarnowskiego Pana Krzysztofa Płaczeka 
oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach.



1.  Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe.

2. Opiekunowie zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody 
przez Organizatora poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy i na fanpage.

3. Opiekunowie zwycięzcy Konkursu zobowiązani są do odebrania nagrody 
konkursowej po dokonaniu z przedstawicielem Organizatora ustaleń co do 
miejsca, terminu i sposobu odbioru Nagrody. Odbiór Nagrody zostanie 
udokumentowany protokołem podpisanym przez opiekuna Zwycięzcy Konkursu.

4. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje poprzez jednomyślność. Decyzje Komisji 
Konkursowej, która jest ostatecza i nie podlega odwołaniu.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane 
podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki zgłoszenia Uczestnika 
Konkursu przez osoby nieuprawnione.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczane pod fotografiami 
oraz reakcje do WYDARZENIA – przede wszystkim te negatywne, nie związane z 
tematem, wulgarne i nieodpowiednie. Organizator zastrzega sobie prawo usuwania 
komentarzy, które uzna za nieodpowiednie, obraźliwe lub wulgarne. Organizator 
ograniczy możliwość dodawania komentarzy, w przypadku gdy ich treść będzie 
nieodpowiednia.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielamy pod adresem e-mail: 
klubswoszowa@o2.pl 

IV.  DANE OSOBOWE

1. Opiekunowie Uczestników Konkursu, zgłaszając chęć uczestnictwa w Konkursie, 
wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestników zawartych w Karcie 
Zgłoszeniowej. Dane osobowe Uczestników i zwycięzców Konkursu i ich opiekunów będą
przetwarzane przez Organizatora dla celów organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, 
informowania opinii publicznej o jego przeprowadzeniu oraz wynikach, a także wydania 
przyznanych Nagród.

2. Opiekunom Uczestników Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych osobowych 
swoich i Uczestnika, prawo poprawy treści danych osobowych oraz prawo żądania 
zaprzestania przetwarzania i usunięcia ich danych osobowych.

3. Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO).

4. Opiekunowie Uczestników Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imienia oraz 
nazwiska na profilach Facebookowym Organizatora, Osób patronujących oraz w 



zainteresowanych mediach.

5. Opiekunowie Uczestników Konkursu, poprzez zgłoszenie do konkursu wyrażają zgodę 
na publiczne wykorzystywanie wizerunku oraz danych osobowych Uczestnika dla celów 
marketingowych, reklamowych i promocyjnych związanych z Konkursem. Organizator 
ma prawo do nieorganicznego w czasie zarządzania materiałem filmowym i wizerunkiem
uczestnika – ma prawo do jego powielania, upowszechniania, udostępniania w ramach 
swojej działalności.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w 
nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli 
podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z 
Regulaminem.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu i 
zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tym uczestników Konkursu.


