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Konkurs 

„ZNAJDŹ LESNEGO GIGANTA” 

Regulamin 

 

§ 1 Organizator Konkursu 

1.Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą  

w Wołajowicach zwany dalej Organizatorem. 

 

§ 2 Założenia organizacyjne 

1. Celem Konkursu jest: 

- zachęcenie do spędzenia wolnego czasu na łonie przyrody, 

- zdobywanie wiedzy na temat grzybów, 

- zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. 

2.Konkurs trwa od 7.09.2021 r. do 10.10.2021 r. 

3.Konkurs skierowany jest do wszystkich pełnoletnich pasjonatów grzybobrania. 

4. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. 

 

§ 3 Warunki uczestnictwa i zgłaszanie grzybów 

1.Zgłoszenia grzyba do Konkursu należy dokonać poprzez zamieszczenie jego zdjęcia pod postem 

konkursowym na FB wraz z opisem (należy podać wybraną przez siebie kategorię, imię i nazwisko 

znalazcy, nazwę lasu, w którym został znaleziony oraz wymiary okazu widoczne na zdjęciu poprzez 

użycie np. wagi kuchennej lub metrówki). 

2. Do Konkursu dopuszczone zostaną tylko leśne grzyby jadalne z wyłączeniem grzybów 

blaszkowych. Zgłoszony okaz nie może posiadać kapelusza oddzielonego od trzonu. Nie należy 

zbierać grzybów, które podlegają prawnej ochronie. 

3.Grzyb można zgłosić do konkursu do jednej z dwóch kategorii:  

- średnica kapelusza wyrażona w milimetrach, 

- ciężar grzyba wyrażony w gramach.  

4. Uczestnik do konkursu może zgłosić tylko jeden okaz ze wskazaniem wybranej tylko jednej 

kategorii. 

5. Organizator przewiduje wzięcie pod uwagę okazów wyjątkowych, niespełniających warunków 

poprzednich dwóch kategorii i zastrzega sobie prawo do utworzenia trzeciej kategorii pod nazwą 

„Mały ale wariat”. 

 

§ 4 Nagrody 

1. Znalazcom nagrodzonych grzybów zostaną wręczone nagrody rzeczowe. 

2. Nagrody zostaną wysłane pocztą/kurierem oraz będą do odebrania w siedzibie Gminnego 

Ośrodka Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach, Wołajowice 33, 22-500 Hrubieszów. 

 

§ 5 Postanowienia końcowe 

1 Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na 

przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienionym rozporządzeniem. 

Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w 

konkursie.  

2. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię , nazwisko, wizerunek) zostaną 

opublikowane na stronie internetowej GOK oraz FB.  
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3. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez Organizatora dostarczonego 

przez niego zdjęcia. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w 

materiałach reklamowych i publikacjach. Uczestnik wyraża zgodę na  wykorzystanie swojej 

pracy. 

4. Uzupełnione zgody: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz Zgoda na wykorzystanie 

wizerunku oraz fotografii, która jest przedmiotem konkursu należy wysłać na adres 

marcych_m@gok-wolajowice.pl. 

5. Niniejszy regulamin oraz informacje o rozstrzygnięciu Konkursu zostaną zamieszczone na FB 

oraz stronie internetowej Organizatora. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane do dnia 14.10.2021 

roku.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn 

oraz niewyłonienia zwycięzcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 


