
Regulamin konkursu  
„Serdeczne życzenia, gorące życzenia na 40-ste urodziny ”

IFNORMACJE OGÓLNE: 

1. Konkurs „Serdeczne życzenia, gorące życzenia na 40-ste urodziny ” odbędzie się w ramach roku
    jubileuszowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie. 
    Czas trwania konkursu  do 7.10.2016. 
    Konkurs dotyczy życzeń napisanych dla Gminnego Ośrodka Kultury z okazji jubileuszu 40 lecia.
2. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury  mający siedzibę w Bliżynie przy ul.
    Staszica 16 d 

 WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Udział w konkursie może wziąć każdy: osoba indywidualna, instytucja.
2. Nie ma ograniczeń wiekowych. 

ZGŁASZANIE ŻYCZEŃ DO KONKURSU: 

1. Do konkursu można zgłaszać życzenia o dowolnej formie literackiej: piosenka (z zaznaczeniem na
    jaką melodię), wiersz, tekst itp.; 
2. Długość życzeń nieograniczona; 
3. Życzenia można zgłaszać:

– osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury,
– przesłać  mailowo na adres: gokblizyn@wp.pl wpisując w temacie: 40-ste urodziny 

(drogą elektroniczną proszę przesyłać jako załącznik w formacie word lub pdf);
– pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury ul. Staszica 16 d, 26-120 Bliżyn  

4. Do życzeń zależy dołączyć: imię i nazwisko autora, wiek oraz dane kontaktowe (nr telefonu) bądź
    nazwę instytucji z danymi; 
           - do konkursu nie zostaną dopuszczone życzenia bez podpisu lub dostarczone / wysłane po
              terminie; 
           - jeden autor może wysłać jedną kartkę z życzeniami.
5. Życzenia przyjmujemy do  7 października 2016 r.
6. Oceny życzeń dokonają pracownicy GOK w Bliżynie
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 14 października 2016 r. na stronie internetowej
    GOK.  

PRAWA AUTORSKIE: 
           - zgłaszając życzenia, autor lub osoba zgłaszająca oświadcza, że jest twórcą lub występuje 
              w imieniu i  za zgodą właściciela praw autorskich; 
           - autor lub osoba zgłaszająca oświadcza, że zgadza się na publikację życzeń na stronie
             internetowej Gminnego Ośrodka Kultury  oraz w mediach społecznościowych;

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

1.W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe:  nagroda główna i dwa wyróżnienia. 

2. Łączna wartość nagród - 600 zł.

3. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone podczas koncertu jubileuszowego 15 października
    2016 r.

USTALENIA DODATKOWE

1. Udział w konkursie oznacza zgodę na opublikowanie danych osób  nagrodzonych w konkursie
    oraz podanie wyników konkursu na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie 
    i gminy Bliżyn.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby
    trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród. Informacja o nich zostanie
    udostępniona najpóźniej w dniu rozstrzygnięcia konkursu. 

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 


