
REGULAMIN KONKURSU  

„Zostań twarzą Programu Świebodzińska Rodzina 3+” 

Edycja lipiec 2015 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu „Zostań twarzą Programu Świebodzińska Rodzina 3+” 

jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy pl. Wolności 14, 66-200 Świebodzin. 

1. Konkurs jest organizowany w związku z realizacją programu „Świebodzińska Rodzina 

3+”. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być członkowie rodzin wielodzietnych zamieszkałych 

na terenie Gminy Świebodzin, przez które rozumie się rodzinę, w której rodzic 

(rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: 

1)  w wieku do ukończenia 18 roku życia; 

2)  w wieku do 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko się uczy; 

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się 

orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

3. Zbieranie ofert (zdjęć rodziny) trwa od dnia 20.07.2015r. do dnia 31.07.2015r. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 04.08.2015r. 

5. Nagroda w konkursie została określona w § 4 regulaminu. 

§ 2 

Przebieg konkursu 

1. Aby przystąpić do konkursu, należy wysłać zdjęcie swojej rodziny  

w formie odbitki na adres Ośrodek Pomocy Społecznej, pl. Wolności 14, 66-200 

Świebodzin z dopiskiem „KONKURS” lub drogą elektroniczną na adres 

ops_świebodzin@wp.pl 

2. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do dnia 31.07.2015r. do godz. 23:59. 

3. Do udziału w konkursie dopuszczone jest tylko jedno zdjęcie danej rodziny. Na 

zdjęciu nie mogą przebywać inne osoby niż członkowie rodziny. 

4. Zdjęcia składane do konkursu muszą być opisane z podaniem imienia, nazwiska, 

adresu zamieszkania, adresu e-mail i numeru telefonu uczestników w celu 

umożliwienia identyfikacji. Organizator ma prawo do dokonania weryfikacji w/w 

danych uczestników oraz autentyczności i związku zdjęcia z uczestnikami i ich 

rodziną. 



5. Wraz ze zdjęciem, o którym mowa w ust. 1, rodzic lub oboje rodziców widniejący na 

fotografii (zwani dalej: uczestnikami) są zobowiązani wyrazić organizatorowi zgodę 

na ich udział w konkursie i wykorzystanie ich wizerunku oraz ich dzieci w związku z 

prowadzonym  konkursem. Treść zgody została określona w załączniku nr 1 do 

Regulaminu. 

6. Złożenie zgody, o której mowa w ust. 5 jest warunkiem koniecznym udziału  

w konkursie. Uczestnik, który nie złoży zgody albo złoży ją wadliwie lub w sposób 

niepełny, nie zostanie dopuszczony do udziału w konkursie. 

7. Do konkursu nie zostaną dopuszczone zdjęcia naruszające dobra osobiste osób 

trzecich, przepisy prawa i dobre obyczaje. 

8. Zdjęcia rodzin są publikowane w Internecie w szczególności na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Świebodzinie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej, a także na 

profilu Facebook. 

9. Publikacja zdjęć  jest moderowana przez realizatora konkursu, który może odstąpić od 

ich publikacji bez podania przyczyny lub w przypadku podejrzenia 

lub stwierdzenia naruszenia dobrych obyczajów, przepisów prawa lub dóbr osobistych 

osób trzecich. 

10. Uczestnik konkursu może promować zdjęcie  np. poprzez rozpowszechnianie linków 

do serwisu internetowego lub profilu Facebook w swoich własnych kanałach 

internetowych (jak np. profile w mediach społecznościowych). 

§ 3 

Wybór przez kapitułę 

1. Kapituła Programu „Świebodzińska Rodzina 3+” oznacza komisję złożoną z 5 osób 

reprezentujących Gminę Świebodzin oraz jednostki organizacyjne Gminy Świebodzin. 

2. Poszczególne osoby wchodzące w skład kapituły dokonają wyboru, w ich opinii 

najciekawszego zdjęcia prezentującego rodzinę, czyli wyróżniającego się: 

pomysłowością układu postaci, pomysłowością zastosowania ewentualnych 

rekwizytów, pomysłowością umiejscowienia na terenie Gminy Świebodzin  

i przedstawienia jej elementów charakterystycznych, pomysłowością pokazania 

uśmiechu i radości w rodzinie. 

3. Każde zdjęcie może otrzymać od Członka Kapituły od 1 do 10 punktów. Dodatkowo 

każde zdjęcie przedstawiająca miejsce charakterystyczne dla Gminy Świebodzin 

otrzyma 2 dodatkowe punkty. 



4. W przypadku osiągnięcia przez kilka zdjęć takiej samej, najwyższej liczby punktów  

o wyborze decydować będzie głos Przewodniczącego Kapituły. 

5. Werdykt Kapituły zostanie przekazany uczestnikom pocztą e-mail oraz zostanie 

ogłoszony między innymi na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świebodzinie,  

Ośrodka Pomocy Społecznej i profilu Facebook oraz może zostać również przekazany 

przez organizatora do mediów wraz ze zdjęciami i informacjami o ich autorach lub 

rozpowszechniony innymi kanałami komunikowania. 

§ 4 

Nagrody 

1. Nagrodą w konkursie jest profesjonalna sesja zdjęciowa zwycięskiej rodziny,  

20 sztuk odbitek z sesji zdjęciowej oraz udział w kampanii reklamowej Programu 

„Świebodzińska Rodzina 3+”  za pomocą następujących nośników: 

1) plakat formatu B1, 

2) ogłoszenie prasowe, 

3) reklama w Internecie, 

4) innych dostępnych środków promocyjnych. 

2. Zdjęcia wykonane podczas profesjonalnej sesji zdjęciowej oraz zdjęcie  biorące udział 

w konkursie zostaną wykorzystane jako główny element projektu graficznego 

kampanii promującej Program „Świebodzińska Rodzina 3+”. 

3. Kampania reklamowa programu „Świebodzińska Rodzina 3+” będzie realizowana na 

obszarze Gminy Świebodzin. 

4. Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody w konkursie jest podpisanie przez 

zwycięską rodzinę umowy na wykorzystanie wizerunku. 

  

§ 5 

Pozostałe postanowienia 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny. 

2. Przystąpienie do konkursu oznacza: 

1) akceptację przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu; 

2) wyrażenie zgody przez uczestnika na rozpowszechnianie wizerunku jego i jego 

rodziny niezależne od działań organizatora lub innych podmiotów 

upoważnionych (wskazanych) przez organizatora, polegające w szczególności 

na publikacji tego wizerunku w sieci Internet i innych zewnętrznych nośnikach 

wizerunku w związku z prowadzonym konkursem; 



3) wyrażenie zgody przez uczestnika na udział jego i jego rodziny  

w profesjonalnej sesji zdjęciowej i kampanii reklamowej programu 

„Świebodzińska Rodzina 3+” stanowiącymi nagrodę w konkursie; 

4) wyrażenie zgody przez uczestnika na przetwarzanie przez organizatora lub 

podmioty upoważnione zdjęcia jego rodziny, w tym w szczególności 

polegające na dostosowaniu do warunków technicznych niezbędnych do 

zachowania z punktu widzenia przygotowania projektu graficznego oraz druku 

plakatów na nośniki w kampanii reklamowej Programu „Świebodzińska 

Rodzina 3+”; 

5) wyrażenie zgody przez uczestnika na wykorzystywania jego wizerunku i jego 

rodziny w dalszych akcjach marketingowych organizatora; 

6) wyrażenie zgody przez uczestnika na przetwarzanie i wykorzystanie przez 

organizatora na potrzeby konkursu danych osobowych jego i jego rodziny, 

gdzie administratorem danych osobowych jest  Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Świebodzinie. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest wskazane w celu udziału 

w konkursie. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych oraz do ich 

poprawiania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych. 

4. Uczestnik w każdym czasie może podjąć decyzję o rezygnacji z udziału w konkursie. 

W tym celu powinien zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie,  

pl. Wolności 14 i po potwierdzeniu tożsamości złożyć oświadczenie o rezygnacji  

z udziału w konkursie. Na podstawie oświadczenia o rezygnacji organizator wykreśli 

daną osobę z listy konkursowej, tj. z grona uczestników konkursu. 

5. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych, nierzetelnych 

lub niekompletnych danych, w tym za podanie danych osoby trzeciej, jak również 

za niedokonanie aktualizacji swoich danych, w przypadku ich zmiany. Podanie 

nieprawdziwych danych, w tym danych osoby trzeciej, powoduje wyłączenie 

uczestnika z konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału  

w konkursie uczestnika, który łamie warunki udziału w konkursie zgodnie  

z niniejszym regulaminem. 

6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora. 

7. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie organizatora, na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego Świebodzinie, Ośrodka Pomocy Społecznej  



w Świebodzinie oraz profilu Facebook. Zasady konkursu określa wyłącznie niniejszy 

Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe związane z konkursem mają 

charakter wyłącznie informacyjny. 

8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków 

konkursu w czasie trwania konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem konkursu. 

Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej  

Urzędu Miejskiego Świebodzinie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie oraz 

profilu Facebook. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w trakcie jego trwania bez 

podania przyczyny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  
do Regulaminu konkursu  

„Zostań Twarzą Programu Świebodzińska Rodzina 3+” 
 

 

ZGŁOSZENIE I ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

w  konkursie „Zostań Twarzą Programu Świebodzińska Rodzina 3+” 

 

 

  

Imię i nazwisko rodzica / rodziców: 

 

1. ...................................................................................... PESEL: …………………………… 

 

2. ...................................................................................... PESEL: ……………………………. 

  

 

Imiona i nazwiska dzieci: 

 

1. ....................................................................................... PESEL: …………………………… 

2. ....................................................................................... PESEL: …………………………… 

3. ....................................................................................... PESEL: …………………………… 

4. ....................................................................................... PESEL: …………………………… 

5. ....................................................................................... PESEL: …………………………… 

  

  

  

Adres do korespondencji: .......................................................................................................... 

  

Adres e-mail: .............................................................................................................................. 

  

Numer telefonu: .......................................................................................................................... 

  

 



1. zgłaszamy swoje uczestnictwo oraz naszych dzieci w konkursie „Zostań Twarzą 

Programu Świebodzińska Rodzina 3+” i akceptujemy Regulamin konkursu; 

2. oświadczam, że złożone w konkursie zdjęcie dotyczy naszej rodziny; 

3. wyrażamy zgodę na wykorzystanie przez organizatora konkursu naszego wizerunku 

oraz naszych dzieci w ramach w/w konkursu i Programu „Świebodzińska Rodzina 3+” 

oraz w innych akcjach marketingowych organizatora, w tym na obrót egzemplarzami, 

na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi 

dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, 

także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach konkursu oraz 

rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych, w szczególności na 

stronach internetowych, a także w prasie, telewizji, broszurach, ulotkach, gazetkach, 

itp.; 

4. oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza 

niczyich dóbr osobistych ani innych praw; 

5. oświadczam, że niniejszą zgodę na wykorzystanie naszego wizerunku i naszych dzieci 

 udzielamy nieodpłatnie na czas nieoznaczony. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

……………………………………………........……….. 

Miejscowość, data i podpis rodzica / rodziców 

 


