
 

 

      

 
 

REGULAMIN KONKURSU  
  

  
ORGANIZATOR KONKURSU 
Konkurs organizowany jest przez Urząd Gminy Gromnik. 
 
Konkurs polega na wykonaniu przez uczestników fotografii ukazujących w ciekawej artystycznej formie aktywność fizyczną z 
wykorzystaniem ekologicznych środków transportu, (rower, Nordic Walking, piesze spacery)  
.  
CELE KONKURSU: 
- propagowanie wiedzy ekologicznej,  
- kształtowanie proekologicznych postaw 
- promocja ekologicznego, zrównoważonego  transportu  
- rozwijanie pasji do aktywnego spędzania czasu wolnego  
- zachęcenie rodzin do wspólnego spędzania czasu wolnego  
 
UCZESTNICY: 
Konkurs skierowany jest do wszystkich: dzieci (za pisemną zgodą opiekunów prawnych), młodzieży oraz osób dorosłych.  
 
WARUNKI UCZESTNICTWA: 
• warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie lub przesłanie na adres organizatora (Urząd Gminy 

Gromnik ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik) pracy konkursowej (wydruku) w formacie 30x40 lub 30x45 lub pliku 
pdf, jpg oraz kompletnego zgłoszenia wraz z podpisaną zgodą. Na adres mailowy j.gdowska@gromnik.pl  
można przesłać fotografię w formie cyfrowej jako plik JPG. Nazwa pliku powinna zawierać: imię i nazwisko 
autora. 

• każdy uczestnik może  złożyć 1 FOTOGRAFIĘ.   
 
 
TERMIN SKŁADANIA PRAC:  
• prace i zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 22.09.2021. W dniach 23.09.2021r. – 
30.09.2021r. na stronie Gmina Gromnik w zdrowej atmosferze odbędzie się głosowanie internautów poprzez kliknięcie „lubię 
to” Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 04.10.2021 r. na stronie www.gromnik.pl oraz na profilu Gmina Gromnik w 
zdrowej atmosferze 
• po konkursie prace przechodzą na własność Organizatora. 
• autorzy- laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu oraz wręczeniu nagród telefonicznie lub drogą 

elektroniczną 
 
NAGRODY: 
• nagrody rzeczowe.  
• dyplomy dla wszystkich uczestników 
 
 
 
Uczestnictwo w Konkursie fotograficznym pn. „Jeżeli nie samochód – to co? Czyli Korzystam ze zrównoważonej mobilności. Dbam o 
zdrowie”, jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika Konkursu zgody na treść niniejszego regulaminu oraz na przetwarzanie 
danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu przez Organizatora, w tym w szczególności do przesyłania 
korespondencji związanej z Konkursem przy wykorzystywaniu elektronicznych narzędzi umożliwiających porozumiewanie się na odległość 
(e-mail) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz w celach informacyjno-
marketingowych Organizatora. Administratorem zbioru danych osobowych Uczestników Konkursu jest Wójt Gminy Gromnik. Celem 
przetwarzania tych danych będzie przeprowadzenie Konkursu i wydanie nagrody. 
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