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Regulamin udziału w Konkursie „Zostań twarzą swojej gminy” 

 

Organizatorem konkursu „Zostań twarzą swojej gminy” jest Gmina Smętowo 

Graniczne, dalej zwana gminą. Wyboru osób, których wizerunek zostanie 

zamieszczony na materiałach promujących gminę, zwłaszcza banerach i 

witaczach wjazdowych, dokona komisja powołana przez Organizatora. Celem 

konkursu jest prezentacja zasobów Gminy Smętowo Graniczne w postaci 

kapitału ludzkiego i ich pasji. Konkurs polega na wyłonieniu kilku osób z 

spośród konkretnych grup: sportowców, pasjonatów kultury kociewskiej, 

oryginalnych hobbystów. Organizator zleci wykonanie profesjonalnej sesji 

zdjęciowej i publikacji wizerunku zwycięzców na materiałach promocyjnych, 

ze wskazaniem banerów i witaczy wjazdowych promujących Gminę Smętowo 

Graniczne i hasło: „Smętowo – wspólnie tworzymy to miejsce”.  

  

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU 

Kandydaci zgłaszający się do udziału w konkursie „Zostań twarzą swojej 

gminy” muszą spełniać warunek ukończenia 18 lat, a jeśli są osobami 

niepełnoletnimi zobowiązani są przedstawić zgodę rodziców. Kandydaci 

powinni być mieszkańcami gminy lub czynnie działać na jej terenie.  

Zgłoszenia można dokonać osobiści, listownie listem poleconym na adres: 

Urząd Gminy, ul. Dworcowa 10, 83 – 230 Smętowo Graniczne, z dopiskiem na 

kopercie Konkurs „Zostań twarzą swojej gminy” lub za pomocą poczty 

mailowej na adres:  ug@smetowograniczne.pl, wpisując w temacie wiadomości 

„Zgłoszenie do udziału w konkursie”.  

  

Zgłoszenie powinno zawierać: 

- zdjęcie sylwetki przodem. Fotografia powinna być w miarę dobrej jakości. 

Zdjęcia kandydatów powinny być aktualne (wykonane nie później niż 6-

miesięcy temu). Nadesłane zdjęcia do konkursu nie podlegają zwrotowi.  

- formularz zgłoszeniowy, 

-  oświadczenie podpisane własnoręcznie i czytelnie przez kandydatów, o 

następującej treści: 

"Ja niżej podpisany(a) oświadczam że, zapoznałem(am) się z Regulaminem 

konkursu „Zostań twarzą swojej gminy”, organizowanego przez Gminę 

Smętowo Graniczne i wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku na 

materiałach promujących gminę, w szczególności na banerach i witaczach 

wjazdowych  oraz przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do 

przeprowadzenia konkursu „Zostań twarzą swojej gminy” . Mam pełne prawo 
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do wykorzystywania i publikowania zdjęcia wysłanego do konkursu i 

niniejszym przekazuję to prawo Gminie Smętowo Graniczne.   

Druk oświadczenia jest do pobrania i wydrukowania wraz z formularzem 

zgłoszeniowym na stronie: www.smetowograniczne.pl. 

Wysyłając oświadczenie mailowo należy go wcześniej własnoręcznie i czytelnie 

podpisać, a następnie zeskanować i wysłać mailem razem ze zdjęciem. 

W przypadku osób niepełnoletnich, na oświadczeniu, pod czytelnym podpisem 

kandydata musi się dodatkowo znaleźć własnoręczny i czytelny podpis 

przynajmniej jednego z rodziców, wyrażającego zgodę na udział dziecka w 

konkursie „Zostań twarzą swojej gminy”. 

Zgłoszenia do konkursu powinny być dokonywane przez samych kandydatów, 

a nie w ich imieniu przez inne osoby. 

  

ZASADY ORGANIZACJI I PRZEBIEGU KONKURSU 

Konkurs „Zostań twarzą swojej gminy”  ma charakter konkursu otwartego dla 

wszystkich zgłaszających się kandydatów, jeżeli spełniają warunki określone 

w niniejszym Regulaminie. Komisja konkursowa podczas wyboru będzie 

sugerowała się przynależnością kandydata do stowarzyszeń lub/i grup 

zainteresowań działających na terenie Gminy Smętowo Graniczne. 

Preferowana grupa zwycięzców, których zdjęcia znajdą się na materiałach 

promujących gminę, zwłaszcza na banerach i witaczach wjazdowych to od 4 

do 5 osób.  

Oprócz zdjęć zwycięzców, w tabeli wyników na stronie: 

www.smetowograniczne.pl zostaną zamieszczone podstawowe informacje, 

takie jak: imię i nazwisko zwycięzcy.  

Konkurs trwa od 28 marca 2017r. do 4 kwietnia 2017r. do godz. 12:00. 

Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.smetowograniczne.pl do 7 dni 

po zakończeniu trwania konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do 

zmiany warunków konkursu bez podawania przyczyny.  

 

NAGRODY 

Nagrodą dla zwycięzców konkursu jest profesjonalna bezpłatna sesja 

zdjęciowa, płyta CD ze zdjęciami z tej sesji, publikacja wybranego przez 

Organizatora zdjęcia z sesji na witaczach wjazdowych w miejscowościach 

Kopytkowo i Luchowo oraz drobne nagrody rzeczowe. O terminie sesji 

zdjęciowej oraz czasie publikacji zdjęcia Organizator poinformuje zwycięzców 

mailowo lub telefonicznie.  

 

http://www.smetowograniczne.pl/
http://www.smetowograniczne.pl/

