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          LETNI KONKURS „(ROZ)POZNAJ GMINĘ TOMICE”
REGULAMIN
Ośrodek Kultury Gminy Tomice zaprasza do udziału w konkursie pozwalającym poznać naszą gminę.
1.Przez 10 kolejnych sobót (od 26 czerwca do 28 sierpnia) o godzinie 12.00 na stronie www.kultura.tomice.pl i profilu FB Ośrodka Kultury każdorazowo pojawi się szczegółowy opis miejsca lub obiektu z terenu gminy Tomice.
2.Konkurs polega na dotarciu do zaprezentowanego miejsca dowolnym środkiem transportu, wykonaniu selfie z opisanym obiektem w tle                i wysłaniem fotografii na adres: kultura@tomice.pl. W tytule maila należy wpisać: (Roz)poznaj gminę Tomice, a w treści: imię, nazwisko     i miejscowość, np. Jan Kowalski, Woźniki.
3.W jednym mailu może być przesłana jedna fotografia. Ten sam mail może być wykorzystywany do wysłania innych zdjęć kilkukrotnie (np. pozostali członkowie rodziny, biorący udział we wspólnej wycieczce w dane miejsce), ale musi być użyty ponownie, z wpisaniem innego imienia, nazwiska, miejscowości.
4.Autorzy zdjęć będą otrzymywać punkty według kolejności napływania ich zdjęć (decyduje szybkość) według klucza:
1 miejsce - 10 pkt, 2 miejsce – 8 pkt, 3 miejsce – 6 pkt, 4 miejsce – 5 pkt, 5 miejsce – 4 pkt, 6 miejsce – 3 pkt, 7 miejsce – 2 pkt. Wszyscy inni uczestnicy (bez względu na ich liczbę w trakcie danego weekendu) otrzymają po 1 punkcie.
5.Punktacja będzie podawana w zestawieniu po kolejnych weekendach. Suma punktów każdego uczestnika/uczestniczki zostanie również opublikowana na koniec konkursu jako klasyfikacja generalna.
6.Zdjęcia uczestników nie będą publikowane po kolejnych „etapach”, natomiast ukażą się w pokonkursowej prezentacji przesłanych zdjęć.
7.Każda osoba biorąca udział w „(ROZ)POZNAJ GMINĘ TOMICE” automatycznie wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku na stronie www.kultura.tomice.pl i FB Ośrodka Kultury Gminy Tomice.
8.Jeśli w konkursie bierze udział rodzina (np. siostry, mąż i żona, czy większe grono), zdjęcie musi zrobić i przesłać każda zainteresowana udziałem w zabawie osoba. Fotografia rodzinna nie zdobędzie punktów, gdyż konkurs ma charakter indywidualny.
9.Zwycięży osoba z największą liczbą punktów. OKGT nagrodzi trzech najlepszych uczestników SMARTWATCHAMI 😉 O terminie ich odbioru poinformujemy po zakończeniu konkursu.
10.Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania i interpretowania ewentualnych spornych sytuacji.







