
  

                                                                                                   

SP.4040.1.4.2022.PN     Puławy, dnia 20 czerwca 2022 r. 

 

  REGULAMIN  

Konkursu artystycznego „Truskawkowe Inspiracje 2022” 

 

§ 1. Warunki uczestnictwa. 

1. Organizatorem Konkursu artystycznego „Truskawkowe Inspiracje 2022” jest Urząd 
Gminy Puławy z siedzibą w Puławach (24-100) przy ul. Dęblińskiej 4. 

2. W Konkursie mogą brać udział osoby mieszkające na terenie powiatu puławskiego. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w jednej kategorii open. 

4. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w Konkursie za zgodą rodzica/opiekuna prawnego. 

5. W konkursie mogą uczestniczyć pracownicy Urzędu Gminy Puławy, gminnych 
jednostek organizacyjnych oraz Radni Gminy Puławy z tym zastrzeżeniem, że nie mogą 
być im przyznane nagrody konkursowe. Dopuszcza się jednak możliwość wręczenia im 
wyróżnień poza konkursem. 

 

§ 2. Cel Konkursu 

1. Celem Konkursu jest: 

a) popularyzacja twórczości ludowej, 

b) popularyzacja aktywnego spędzania czasu, 

c) popularyzacja fotografii. 

 

§ 3. Termin i miejsce konkursu. 

1. Konkurs będzie odbywał się w dwóch etapach: 

a) w pierwszym etapie będą przyjmowane zgłoszenia od uczestników Konkursu –
będziemy przyjmować zdjęcia wykonanych prac plastycznych w wersji 
elektronicznej; 

b) w drugim etapie będzie odbywało się głosowanie internautów na zgłoszone 
przez uczestników fotografie prac. 

2. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 
4 lipca 2022 r. Prace zgłoszone po terminie nie będą oceniane. 

3. Głosowanie internatów na zgłoszone prace, będzie odbywało się od dnia 5 lipca do 
dnia 12 lipca 2022 r. do godz. 12.00. 



  

4. Głosowanie internautów będzie odbywało się na oficjalnym profilu Gminy Puławy 
na Facebooku (@owocnienadwisla). 

5. W Konkursie zwycięży osoba, której fotografia otrzyma najwięcej „polubień” 
(np. „Lubię to!” czy „Super”). W przypadku, gdy Organizator stwierdzi 
nieprawidłowości podczas głosowania (np. podejrzanie dużą liczbę głosów 
z zagranicznych profili użytkowników Facebooka, może podjąć decyzję 
o dyskwalifikacji danego Uczestnika). 

 

§ 4. Zasady konkursu. 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy, w terminie o którym mowa w § 3 ust. 1 
regulaminu, dostarczyć Organizatorowi jedną fotografię w wersji cyfrowej swojej pracy 
artystycznej, związanej tematycznie z owocem truskawki. Dzieło może być wykonane 
dowolną techniką: szydełkowanie, haft, tkactwo, rzeźba, malarstwo, wiklina, 
kowalstwo artystyczne i inne. 

2. Wraz ze zdjęciem należy złożyć wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz podpisaną 
klauzulą informacyjną RODO, które stanowią załącznik do niniejszego regulaminu 
(zdjęcie lub skan). 

3. Przesłana fotografia powinna być w formacie jpg. i mieć co najmniej 1 MB wielkości. 

4. Fotografię pracy wraz z klauzulą informacyjną RODO należy przesłać na adres e-mail: 
sekretariat@pulawy.gmina.pl 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość wezwania uczestnika Konkursu o dostarczenie 
do Urzędu Gminy Puławy pracy artystycznej w celu jej weryfikacji. 

 

§ 5. Nagrody i wyróżnienia konkursowe. 

1. W Konkursie artystycznym „Truskawkowe Inspiracje 2022” przyznane zostaną 
nagrody: 

a) za zajęcie I miejsca –  tablet o wartości około 500 zł; 

b) za zajęcie II miejsca – czytnik e-book o wartości około 300 zł; 

c) za zajęcie III miejsca – opaska smartband o wartości około 100 zł. 

2. Organizator dopuszcza możliwość przyznania wyróżnień poza konkursem 
w sytuacji, o której mowa w §1 ust. 5 niniejszego regulaminu oraz w innych 
uzasadnionych okolicznościach. 

 

§ 6. Postanowienia końcowe. 

1. Ewentualne spory i wątpliwości wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu 
rozstrzyga Wójt Gminy Puławy. 

2. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez 
Organizatora. 

3. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie przez 
Organizatora jego wizerunku w trakcie trwania konkursu. Nadto wyraża nieodpłatną 
zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku jego osoby w formie 
analogowej i cyfrowej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w dowolnym 
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medium – na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez 
Organizatora. 

4. Uczestnik przystępując do konkursu przekazuje prawa autorskie do pracy konkursowej 
na własność Organizatora i wyraża nieodpłatną zgodę na jej wykorzystanie bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych, w dowolnym medium – na potrzeby działań 
informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez Organizatora. 

5. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że zgłoszoną pracę wykonał 
samodzielnie bez naruszenia praw autorskich osób trzecich. 


