REGULAMIN KONKURSU
KOBIETA Z JABŁKIEM

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Organizatorem konkursu jest:
Gmina i Miastko Kleczew.

Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Kleczewie
2. Celem konkursu jest:
- Propagowanie uśmiechu i bycia szczęśliwą w miejscu w którym żyjemy

- Promocja Dnia Kobiet, jako formy dnia wyjątkowego pod każdym względem
3. Konkurs ma formę kampanii społecznej, mającej na celu pokazanie, że kobiety
Miasta i Gminy Kleczew, to kobiety piękne, uśmiechnięte i szczęśliwe.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs skierowany jest do mieszkanek Gminy Kleczew w wieku od 16 lat,
zameldowanych na stałe lub zamieszkujących na stałe w Gminie i Mieście Kleczew.
2. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zdjęcia na oficjalny adres email

kobietazjablkiem@onet.pl
3. Zdjęcia można przesyład od daty rozpoczęcia konkursu, aż do jej zakooczenia
4. Wstawienie zdjęcia objętego regulaminem i spełniającym jego wytyczne, jest
jednoznaczne z wyrażeniem zgody kobiety biorącej udział w konkursie na:
Przetwarzanie danych osobowych, oraz na upublicznienie jej wizerunku w postaci zdjęd na

potrzeby dokumentacji konkursu. Jednocześnie użyczeniem swojego zdjęcia w celach
promocyjnych i informacyjnych, na oficjalnych kanałach komunikacji Gminy i Miasta Kleczew.
Przesyłając zdjęcie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych
Administratorem zdjęd jest Urząd Gminy i Miasta Kleczew
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ZASADY PRZYZNAWANIA TYTUŁU
1. Przesłanie zdjęcia na wskazany adres email
2. Na zdjęciu musi znajdowad się kobieta, która ma uśmiech i trzyma jabłko w swojej dłoni
3. Na zdjęciu mogą pojawid się inne osoby. Należy jednak pamiętad, że odpowiedzialnośd za
wykorzystanie wizerunku osób trzecich, ponosi osoba wstawiająca zdjęcie.
4. Udział w konkursie bierze kobieta, która przesyła bezpośrednio zdjęcie
5. Przesłana wiadomośd musi zawierad dodatkowe, następujące informacje:
-

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej
-

Adres do korespondencji
Kontaktowy numer telefonu

6. Nagrody przyznawane są za pierwsze trzy miejsca
7. Zwycięzców wybiera komisja, która czuwa nad całością i przebiegiem konkursu.
Magdalena Siupa – dyr. Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie
Małgorzata Dobrzycka – Centrum Kultury w Kleczewie
Marlena Słupicka – Centrum Kultury w Kleczewie
Krzysztof Kwiatkowski – Koordynator konkursu
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TERMIN KAMPANII KOBIETA Z JABŁKIEM
1. Data rozpoczęcia konkursu - 15.02.2019
2. Data zakooczenia konkursu – 5.03.2019 godzina 12

( zdjęcia przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę )
3. Oficjalne ogłoszenie wyników – 8.03.2019

NAGRODY
Pierwsze trzy miejsca otrzymują nagrody

Koordynator konkursu – Kobieta z jabłkiem

Krzysztof Kwiatkowski
691-239-824
kwiatkowski.psm@gmail.com

