
REGULAMIN KONKURSU                 

NA NAJPIĘKNIEJSZY WIANEK ŚWIĘTOJAŃSKI 

KOBYLEC, 22.06.2019 r. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorami konkursu są Sołectwo Kobylec oraz Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie. 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie najpiękniejszego wianka świętojaoskiego. 

 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do mieszkaoców gminy Wągrowiec.  

 

III. ZASADY ORGANIZACYJNE KONKURSU 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wianka świętojaoskiego dnia 22.06.2019 r. 

od godziny 1900 do godziny 2000 na terenie plaży w Kobylcu. 

2. Wianek powinien byd wykonany ze świeżego materiału roślinnego, dobranego według tradycji    

Nocy Świętojaoskiej (kwiaty, gałązki, liście i zioła). Wianki wykonane ze sztucznych kwiatów nie będą 

brały udziału w konkursie. 

3. Wianek powinien unosid się na wodzie i posiadad jedną lub więcej świec. 

4. Prace należy opisad imieniem i nazwiskiem autora/autorki. 

 

IV. KOMISJA KONKURSOWA 

1. Prace konkursowe ocenione zostaną przez powołaną komisję konkursową. 

2. Komisja konkursowa wyłoni laureatów, ocenie podlegad będą: 

- estetyka projektu, 

- oryginalnośd pomysłu, 

- nawiązanie do tradycji, 

- dobór materiałów, 

- zgodnośd z wymogami regulaminu. 

                       3. Laureaci najlepszych prac zostaną nagrodzeni. 

          V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I ROZDANIE NAGRÓD 

                       1.   Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi 22.06.2019 r.  podczas imprezy. 

         VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział uczestnika w konkursie oznacza jego akceptację zasad zawartych w niniejszym regulaminie. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska, zdjęd i informacji  

o laureatach konkursu oraz wykorzystanie tych informacji w relacjach z przebiegu imprezy 

zamieszczanych w mediach i Internecie. 

3. Wszelkie kwestie nie ujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga organizator. 

4. Każdy uczestnik musi w dniu konkursu dostarczyć podpisaną zgodę  
na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku. 
 
 
 
 
 
 



Zgoda na wykorzystanie wizerunku i danych dziecka 

Oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych). Publ. Dz. Urz. UE L NR 119, s. 1 wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego 

dziecka: ………………………………………………………….….. Zgoda dotyczy zdjęd i filmów zarejestrowanych podczas wręczenia 

nagród w konkursie na Najpiękniejszy Wianek Świętojański – czerwiec 2019 r. organizowanego przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Łeknie. Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęd oraz nazwisk na stronie instytucji oraz profilu 

facebook, w kronikach, folderach i prasie w celu promowania działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie oraz 

osiągnięd  

i umiejętności dziecka. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko 

pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach  pokonkursowych w 

różnych formach utrwaleo. 

……………………………………..             ………………………….. 

podpis rodzica/opiekuna prawnego       miejscowość, data 

 

 

 

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku i danych - osoba dorosła 

Oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych). Publ. Dz. Urz. UE L NR 119, s. 1 wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku. 

Zgoda dotyczy zdjęd i filmów zarejestrowanych podczas wręczenia nagród w konkursie na Najpiękniejszy Wianek 

Świętojański – czerwiec 2019 r. organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie. Zgoda obejmuje 

zamieszczanie zdjęd oraz nazwisk na stronie instytucji oraz profilu facebook, w kronikach, folderach i prasie w celu 

promowania działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie oraz osiągnięd i umiejętności uczestników. Wyrażam 

zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przeze mnie pracy konkursowej w materiałach 

promocyjnych związanych  

z konkursem, prezentacjach  pokonkursowych w różnych formach utrwaleo. 

……………………………………..             ………………………….. 

podpis                                                                  miejscowość, data 

 

 

 


