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REGULAMIN KONKURSU 

WALENTYNKOWEGO 
 

„MÓJ SPRAWDZONY PRZEPIS NA 

SŁODKOŚCI PEŁNE MIŁOŚCI” 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Głogów z siedzibą w Głogowie, adres siedziby: 

67-200 Głogów, ul. Piaskowa 1, zwana dalej Organizatorem. 

2. Celem konkursu  jest  przedstawienie Walentynek jako sposobu spędzania tego święta 

oraz wyrażania uczuć do drugiej osoby „przez żołądek do serca".  

3. Przedmiotem konkursu jest wybór najciekawszego przepisu oraz fotografii 

wykonanego przez siebie deseru o tematyce Walentynkowej, z akcentem ekologicznym. 

Wskazane jest, aby przedstawiony na fotografii deser zawierał elementy ekologiczne 

(np. ozdoby, przystrojenia). Wszystkie zdjęcia i przepisy zostaną opublikowane na 

fanpage Gminy Głogów na Facebooku. 

4. Nagrody: przewidziana  jest  nagroda  główna,  rzeczowa w postaci zestawu 

prezentowego o tematyce walentynkowej oraz dwa wyróżnienia. 

5. Konkurs walentynkowy jest skierowany do mieszkańców gminy Głogów, zarówno do 

osób pełnoletnich, jak i młodszych, którzy do wykonania konkursowego zadania 

potrzebują pomocy osoby dorosłej.  

6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Zdjęcia konkursowe należy przesyłać 

na adres e-mail: odpady@gminaglogow.pl w terminie do 14 lutego 2022 roku do godz. 

11.00, w tytule wiadomości wpisując „KONKURS WALENTYNKOWY”. W dniu 

14 lutego 2022 roku zdjęcia zostaną udostępnione na fanpage Gminy Głogów na 

Facebooku. 

7. Przy liczeniu głosów Komisja będzie brała pod uwagę ilość reakcji na facebooku                                 

np. "Like" (lub inną reakcję dostępną na stronie facebook). Ostatecznego 

rozstrzygnięcia dokona komisja, a ogłoszenie wyników nastąpi – 15 lutego 2022 r.                   

o godzinie 13:30. Wszelkie reakcje z podejrzanych kont nie będą brane pod uwagę.  

Komisja będzie mogła zdyskwalifikować osobę, która będzie podejmowała nieuczciwe 

kroki związane ze zdobywaniem głosów pod swoim zdjęciem.  

8. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 15 lutego 2022 r. o godzinie 13:30 na stronie 

urzędu gminy Głogów oraz Facebook gminy. 

9. Każdy z uczestników zgłasza do konkursu 1 zdjęcie oraz 1 przepis na deser widoczny 

na przesłanym zdjęciu (może być wyraźne zdjęcie przepisu lub przepis napisany w 

formacie word – jednak nie zajmujący więcej niż 1 kartkę A4). Uczestnik powinien 

własnoręcznie wykonać deser oraz przedstawić go w ciekawy sposób, z nutą 

ekologiczną na zdjęciu. Do zdjęcia zobowiązany jest dołączyć wypełnioną Kartę 

Zgłoszenia (skan, zdjęcie) wraz ze zgodą na wykorzystanie fotografii i przesłać na 

adres: odpady@gminaglogow.pl do dnia 14 lutego do godziny 11:00. Zastrzegamy 

sobie prawo do odrzucenia zdjęć, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych                        

w Regulaminie, będą sprzeczne z prawem lub będą naruszały dobre zasady współżycia 

społecznego. 

10. Fotografie wraz z przepisem dostarczone po terminie nie będą brały udziału                            

w Konkursie. 
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11. Rozstrzygnięcie konkursu: Wyboru laureata oraz wyróżnionych ostatecznie dokona 

Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Komisja składa się z 3-5 osób. 

12. Laureat Konkursu oraz wyróżnieni zostaną powiadomieni przez organizatora                                 

o przyznanej nagrodzie za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Informacja 

ta zostanie także ogłoszona na stronie i facebook urzędu gminy. Przekazanie nagród 

nastąpi w wyznaczonym przez Organizatora terminie i miejscu. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. 

14. Uczestnik konkursu lub jego przedstawiciel ustawowy/opiekun składają w treści karty 

zgłoszeniowej oświadczenie o: 

a) spełnieniu przez uczestnika konkursu wszystkich warunków uczestnictwa                              

w konkursie, 

b)  o własnym autorstwie zgłaszanych fotografii oraz, że przesłane fotografie stanowią 

jego wyłączną własność i nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących 

przepisów prawa oraz, że przesłane fotografie są oryginalne oraz nigdzie wcześniej 

niepublikowane, 

c) o akceptacji postanowień Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) przez Organizatora w celach 

prowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie 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 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyłącznie                   

w celu realizacji konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym 

Regulaminie, w szczególności w celu zebrania zgłoszeń do konkursu, przesyłania 

informacji o konkursie oraz wydania nagrody w konkursie. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie, której dane dotyczą, 

przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz ich weryfikacji. 

15. Zgłoszone do konkursu fotografie/przepisy nie podlegają zwrotowi. 

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych 

lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu, jak również za zgłoszenia, które 

nie dotarły w terminie z przyczyn od Organizatora niezależnych. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie. 

18. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie www.gminaglogow.pl 

19. Wszelkich informacji na temat konkursu i Regulaminu udzielają pracownicy Referatu 

Środowiska i Dróg pod numerem telefonu: 76 836 55 66, 76 836 55 81 i pod adresem 

e-mail: odpady@gminaglogow.pl 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
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