
REGULAMIN KONKURSU  

„DZIECKO NA OKŁADKĘ ZIEMI STRZELECKIEJ”  

1. Organizatorem konkursu jest Strzelecki Ośrodek Kultury, ul. Wojska 
Polskiego 7, 66-500 Strzelce Kraj. przy współpracy z dwutygodnikiem 
„Ziemia Strzelecka”.  

2. Do konkursu przystąpić mogą osoby zamieszkujące gminę Strzelce 
Krajeńskie.  

3. Do udziału w konkursie zgłosić można dziecko do 16. roku życia, któ-
rego jest się opiekunem prawnym. Opiekun może zgłosić wszystkie 
swoje dzieci do udziału w konkursie.  

4. Zgłoszenia dokonujemy poprzez przesłanie 1 (jednego) zdjęcia swoje-
go dziecka na adres e-mail renata.sok@strzelce.pl do dnia 20 maja 
2021 r. do godziny 12:00. Wysłać można również jedno zdjęcie rodze-
ństwa lub każde z rodzeństwa osobno, przykład: rodzic posiada 3 
dzieci, może więc wysłać jedno zdjęcie przedstawiające trójkę rodze-
ństwa, ale może też wysłać trzy zdjęcia z każdym  
dzieckiem osobno.  

5. 21 maja 2021 r. rozpoczyna się głosowanie na wybrane zdjęcie. Gło-
sowanie odbywać się będzie na profilu Facebook Strzeleckiego 
Ośrodka Kultury. Głosować można poprzez wciśnięcie dowolnej 
ikonki pod zdjęciem (lajk, serduszko). Warunkiem uznania głosu jest 
także polajkowanie strony Facebook Strzeleckiego Ośrodka Kultury 
przez osobę głosującą.  

6. Głosowanie trwa do 28.05.2021 r. do godziny 12:00. Zwycięży to 
dziecko, którego zdjęcie będzie miało największą liczbę reakcji.  

7. Nagrodą jest sesja rodzinna w WAWFoto Studio (plus portret dziecka) 
- 10 kadrów plus wywołanie A4 i obraz na płótnie 1 szt. wybrana w 
formacie A3.Termin na wykonanie sesji należy ustalić indywidualnie, 
ale należy go zrealizować do 8 czerwca 2021 r. Przewidziane są rów-
nież dwie nagrody dodatkowe - karty podarunkowe do sklepu SMYK 

 



o wartości 200 zł każda.  

8. Zdjęcie dziecka, które wygra konkurs, ukaże się na okładce „Ziemi 
Strzeleckiej” w dniu 10 czerwca 2021 r. Zdjęcie na okładkę zostanie 
wykonane dziecku podczas sesji rodzinnej w WAWFoto Studio.  

9. Szczegółowe informacje są dostępne pod numerem telefonu 95 761 54 
69. 

10.  Osoby zgłaszające kandydatury do konkursu wyrażają tym samym 
zgodę na użycie wizerunku podopiecznego na potrzeby przeprowa-
dzenia oraz promocji Konkursu według uznania Organizatora. 

11. Dane osobowe osoby ubiegającej się o Nagrodę będą przetwarzane w 
celu przeprowadzenia Konkursu i promocji.  

/-/ dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury Eryk Szurko  

 


