Za co kocham
moich dziadków?
REGULAMIN AKCJI ONLINE

Organizator
Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej
Dzierżązna 4, 95-001 Biała
tel. 42 717 84 66
www.dzierzazna.pl

Warunki uczestnictwa w akcji-niespodziance online
Akcja skierowana jest do dzieci i młodzieży do 15 r.ż.
W dowolnej formie, uczestnicy odpowiadają na pytanie będące jednocześnie tytułem akcji, tj. „Za co
kocham moich dziadków?”.
Odpowiedź na pytanie można zilustrować, wyśpiewać, zatańczyć, sfotografować, przedstawić w formie
wiersza, nagrać na filmie i co tylko wyobraźnia podpowie.
Prace należy przesłać w formie cyfrowej (zdjęcie, skan, film .mpg, dokument .pdf, .docx, itp. ) na adres
mailowy promocja@dzierzazna.pl, do 19 stycznia do godziny 14.00.
Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.
Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek, miejsce zamieszkania oraz
podpisaną przez opiekuna zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych.
Prace, które do nas wpłyną zostaną wykorzystane w akcji online 21 i 22 stycznia 2021 roku w kanałach
Facebook, YouTube oraz na stronie www Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Dzierżąznej.

Postanowienia końcowe
1. Zgłaszając i biorąc swój udział w akcji uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego
Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie akcji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w
szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej; b) działania
3. lub zaniechania operatorów usług telekomunikacyjnych, Internetowych a w szczególności niewykonanie
lub nieprawidłowe wykonanie przez uczestników akcji zobowiązań określonych w niniejszym
regulaminie, spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu Akcji są wyłączną podstawą prowadzenia Akcji, a ich wykładnia i
interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
5. Niniejszy regulamin Akcji jest dostępny w siedzibie Organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Akcji w trakcie jego trwania, w tym treści niniejszego
Regulaminu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w GCKSTiR w Dzierżąznej
pod numerem telefonu: 42 717 84 66 oraz pod adresem mailowym promocja@dzierzązna.pl.

