
REGULAMIN INTERNETOWEGO KONKURSU  

„PAMIĄTKI Z WAKACJI W CZASACH IZOLACJI” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka  

w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie.  

 

2. Cele konkursu: rozwijanie zainteresowań artystycznych i fotograficznych, 

szukanie nowych form spędzania wolnego czasu w gronie rodziny, 

promocja wydarzeń publicznych.  

 

3. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Łęczyce. Zdjęcia dodane 

przez osoby z poza Gminy nie będą brane pod uwagę.  

 

4. Zdjęcia konkursowe wstawiać należy w formie komentarza na profilu 

GIKiB Łęczyce na Facebooku, pod pierwotnym postem konkursowym.  

Zdjęcia dodane pod udostępnionym przez osoby trzecie postem nie będą 

brane pod uwagę.  

 

5. Zdjęcia powinny być wykonane przez członka rodziny biorącej udział  

w konkursie. 

 

6. Zamieszczone zdjęcia muszą być zgodne z Regulaminem Facebooka i nie 

mogą przedstawiać treści zabronionych w tym dokumencie.  

 

7. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  

 

8.  Konkurs polega na zamieszczeniu zdjęcia ukazującego rodzinnie 

spędzony czas wakacyjny. Ilość osób na zdjęciu i rodzaj pokrewieństwa  

są absolutnie dowolne. Zdjęcia w parach są również w pełni dozwolone. 

 

9. W celu udziału w konkursie i otrzymania możliwości wygrania rodzinnej 

sesji zdjęciowej należy spełnić następujące warunki: dodanie zdjęcia 

konkursowego pod postem organizatora, oznaczenie osoby której 

rodzinę zapraszasz do wzięcia udziału w konkursie, polubienie profilu 

GIKiB Łęczyce na Facebooku, udostępnienie postu organizatora o 

konkursie. 

 



10.  Każda osoba korzystająca ze swojego profilu Facebook może dodać 

maksymalnie jedno zdjęcie konkursowe.  

 

11.  Zabrania się dodania zdjęcia na którym będzie widniał wizerunek osoby 

nie wyrażającej zgody na wykorzystanie go w konkursie.  

 

12.  Nagrodę „publiczności” w postaci bonu na rodzinną sesję zdjęciową 

otrzyma rodzina, której zdjęcie zdobędzie najwięcej pozytywnych 

„reakcji” od internatów (lubię to, super, wow, trzymaj się, haha) na 

swoim zdjęciu.  

 

13.  Kolejne nagrody zostaną przyznane zgodnie z oceną komisji powołanej 

przez Organizatora. O terminie i formie rozdania nagród kontaktować się 

będziemy z laureatami. 

 

14.  Laureatów niepełnoletnich w konkursie reprezentują rodzice bądź 

opiekunowie prawni. 

 

15.  Głosowanie internautów kończy się dnia 26 sierpnia 2020 r. o godzinie 

12:00. Zdjęcia oraz reakcje dodane po tym terminie nie będą brane pod 

uwagę.  

 

16.  O sytuacjach niejasnych decyduje Organizator. W sytuacjach 

szczególnych zastrzegamy sobie prawo do zmiany postanowień 

regulaminu.  

  

 

Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka  

w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie  

84-220 Strzebielino, Tuwima 4  

kontakt@gik-leczyce.pl, 533-531-366 

www.gik-leczyce.pl 

 

#GIKIB2020 


