Borki, 3 grudnia 2021 roku.

Regulamin konkursu
pt.

„Powrót do przeszłości”

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Gmina Borki (adres: ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki), Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej (adres: Wola Osowińska, ul. Wesoła 29,
21-345 Borki, email: gok@gokisborki.pl), dalej GOKiS, Gminna Biblioteka Publiczna w Borkach (adres:
ul. Spółdzielcza 1, 21-345 Borki, email: gbp@gminaborki.pl), dalej GBP.
2. Celem konkursu jest:
- odnalezienie archiwalnych zdjęć stawów Borkowskich sprzed ich przekształcenia na ziemie rolne,
- zwrócenie uwagi na obiekty historyczne w gminie Borki.
3. Sponsorem nagród w konkursie jest Gmina Borki.
4. Termin ogłoszenia konkursu: wtorek 07 grudnia 2021 roku.
Termin dostarczenia zgłoszeń: piątek 17 grudnia 2021 roku do godz. 17:00.
Termin ogłoszenia wyników: poniedziałek 20 grudnia 2021 roku.
5. Miejsce składania zdjęć – GBP w Borkach, ul. Spółdzielcza1 – osobiście lub mailowo:
gbp@gminaborki.pl

§2
Zasady i przebieg konkursu
1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie na adres mailowy Gminnej Biblioteki
Publicznej skanu lub zdjęcia Karty zgłoszeniowej (zał. nr 2 do Regulaminu), oświadczenia (zał. nr 1 do
Regulaminu) wraz z wersją elektroniczną fotografii lub osobiście oryginału Karty zgłoszeniowej wraz z
wywołaną fotografią na adres: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Spółdzielcza 1, 21-345 Borki.
2. Każdy z uczestników dostarcza wraz ze zgłoszeniem jedną lub więcej fotografii, które pokazują
dawne stawy hodowlane przed ich przekształceniem, spędzanie czasu nad dawnymi stawami
hodowlanymi (zdjęcia krajobrazu, fauny, rybactwa itp.).
3. Fotografie, które nie są związane z dawnymi stawami hodowlanymi w Borkach oraz tematyką
konkursu, będą odrzucane.

4. Zgłoszenie do konkursu wiąże się ze zgodą na wystawienie fotografii na wystawie, która odbędzie
się po ogłoszeniu wyników konkursu.
5. Zwycięzców wyłoni komisja powołana przez Wójta Gminy Borki.
6. W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
7. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w dniu 20 grudnia 2021 r. na stronie Facebook Organizatora („Gmina
Borki” pod adresem https://www.facebook.com/search/top/?q=gmina%20borki) oraz na stronie
internetowej (www.gminaborki.pl), zgodnie z § 1 ust. 4 Regulaminu.

§3
Nagrody
1. Nagrody zostaną przyznane za I, II oraz III miejsce w formie rzeczowej.
2. Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna.
3. Nie istnieje możliwość przenoszenia nagród na inne osoby.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody za poszczególne miejsca w konkursie.

§4
Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu konkursu oraz
polityki prywatności (Zał. nr 3 do Regulaminu).
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

