
Regulamin konkursu  
"Wakacje w Gminie z naturą" Fundacji Ziemi Grodziskiej 

 
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Ziemi Grodziskiej, ul. Wioślarska 2/2,  
05-825 Grodzisk Mazowiecki. 

2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 
3. Informacje o konkursie można znaleźć za pośrednictwem kanałów Facebook 

Gazety Obiektywnej Mazowsza Zachodniego oraz na stronie obiektywna.pl. 
 

Warunki uczestnictwa 
W konkursie mogą brać udział całe rodziny - dzieci i młodzież z terenu Gminy  
Żabia Wola wraz z pełnoletnimi opiekunami (np. rodzicami, dziadkami, starszym 
rodzeństwem itd.) - praca musi być wykonana wspólnie i oddana przez osobę 
pełnoletnią, czyli która ukończyła 18 lat. 
4. Konkurs trwa od 23.07.2022 r. od 12.00 do 12.08.2022 r. do godziny 17.00. 
5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 17.08.2022 r. w wydaniu papierowym Gazety 

Obiektywna Mazowsza Zachodniego nr 13/2022. 
 

Zadanie konkursowe 
Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy w dowolnym formacie  
(w wersji papierowej lub elektronicznej) i wykonanej dowolną techniką  
(np. praca plastyczna, rysunek, komiks, opowiadanie, książeczka, gazetka, 
prezentacja, fotografia, filmik, wycinanka, kolaż itp.), nawiązującą do hasła 
„Wakacje w Gminie z naturą”. Jedynym warunkiem jest przedstawienie 
wymyślonej przez siebie historii związanej z tematem konkursu. 
6. Prace należy przynieść do 17 sierpnia 2022 r. do czytelni Gminnej Biblioteki 

Publicznej Gminy Żabia Wola, gdzie znajduje się pudełko z napisem  
„Konkurs – Wakacje w Gminie z naturą”, w godzinach pracy Biblioteki  
(od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-17.00). Prace należy dostarczyć  
w wersji papierowej lub na nośnikach danych (CD, DVD, pendrive) w sposób 
umożliwiający identyfikację autorów pracy. 
Wraz z pracą prosimy o podanie imienia i nazwiska pełnoletniej osoby  
wraz z imionami osób tworzących pracę, numer telefonu i adres e-mail  
oraz podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie tekstu: 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby 
konkursu „Wakacje w Gminie z naturą". Pełna klauzula RODO dostępna jest  
na stronie: obiektywna.pl/privacy. 

7. Nagrody będą przyznawane po zakończeniu Konkursu. 
8. Spośród nadesłanych prac składająca się z 3 osób Komisja Konkursowa 

wybierze najlepszą, której autor zostanie Zwycięzcą Konkursu. 

https://www.obiektywna.pl/privacy


9. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w papierowym wydaniu 
Gazety Obiektywnej Mazowsza Zachodniego nr 13/2022. Zwycięzcy Konkursu 
będą powiadomieni o warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości 
wysłanej przez adres e-mail. 
 

Nagroda 
Nagrodą w konkursie jest: 4-osobowy bilet VIP do Magicznych Ogrodów  
o wartości 299 zł do wykorzystania do końca września.  

10. Nagrodę można odebrać u w umówionym terminie i miejscu u organizatorów 
Konkursu. 

11. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy w papierowym wydaniu Gazety 
Obiektywnej Mazowsza Zachodniego nr 13/2022. Zostaną podane imiona  
i nazwiska Zwycięzców. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania 
nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. Jeśli nie będzie możliwości  
skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu lub gdy Zwycięzca Konkursu  
nie odbierze nagrody w ciągu 5 dni od kontaktu z Organizatorem, nagrodę 
otrzymają osoby, które zajęły drugie miejsce w konkursie. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane  
przy rejestracji, w szczególności za brak zgody na przetwarzanie danych 
osobowych lub zmianę tych danych, uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, 
któremu przyznano nagrodę. 

14. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania 
na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, dany Uczestnik może zostać 
wykluczony z Konkursu. 
 

Reklamacje 
15. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy 

winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później  
niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia Zwycięzcy. 

16. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków 
prawnych. 

17. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres 
Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna 
być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs”  
i nazwą konkursu. 

18. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 
 
Postanowienia końcowe 

19. Autor przekazuje majątkowe prawa autorskie do przekazanej pracy na rzecz 
Organizatorów. 



20. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 
Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 

21. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego 
trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na obiektywna.pl. 

 


