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REGULAMIN V  KONKURSU 

"NAJPIĘKNIEJSZY MOJ" 
 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Organizatorem konkursu „NAJPIĘKNIEJSZY MOJ” (zwany dalej 
Konkursem) jest Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy.  
2. Konkurs ma charakter regionalny. 
3. Celem Konkursu jest podtrzymanie tradycji stawiania "Moji". 
4. Zasady Konkursu: 
 a.  Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców z terenu Gminy Jasienica  
 b.  Konkurs rozpocznie się w nocy z ostatniego kwietnia na pierwszego maja 
2015 r.  
5. Warunki uczestnictwa: 
Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest dostarczenie do biura Gminnego 
Ośrodka Kultury w Jasienicy zgłoszenia do dnia 28.04.2015r.(wtorek). Prosimy 
o dotrzymanie terminu zgłoszenia.  
Moje nie zgłoszone na kartach zgłoszeń, nie będą oceniane. 
Telefon kontaktowy : 33 821 20 56 

e-mail : gok@jasienica.pl 

www.gokjasienica.pl 

 
 
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 
 
1. Komisja oceniająca zostanie wybrana przez Organizatora. 
2.Ocena "Moji" przez Komisję nastąpi w dniu 1 maja 2015 r. 
3. Komisja przy ocenie moji będzie kierować się następującymi kryteriami: 
- tradycyjny wygląd i sposób mocowania 
- dekoracja oraz ew. treść i estetyka dedykacji 
- wysokość i usytuowanie "Moja" 
4. Komisja przyzna nagrody finansowe i wyróżnienia ufundowane przez 
Organizatora. 
5. Wręczenie nagród nastąpi  w terminie ustalonym przez Organizatora. 
 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Przebieg Konkursu koordynowany jest przez Organizatorów. 
2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów. 
3. Decyzja komisji o przyznaniu miejsca i nagrody jest ostateczna i nie 
przysługuje od niej odwołanie. 
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Organizatorzy przed stawianiem Moja proszą o zwrócenie uwagi na następujące 
kwestie :  
1.    Wybór miejsca. Szukamy takich miejsc, aby Moj był ozdobą okolicy. 
 Prosimy o zachowanie porządku i uprzątnięcie terenu przez osoby stawiające 
Moja 
2.    Dedykacje na Mojach nie mogą być wulgarne 
3.    Prosimy zadbać o bezpieczeństwo uczestników, widzów, sąsiadów, 
przechodniów!!! 
Nie grubość drzewa stanowi o gracji Moja, ale smukłość oraz dobór 
wierzchołka, proporcji, kolorystyki, wykonanych i umocowanych ozdób. 
Prosimy o staranne i bezpieczne mocowanie Moja. 
4.    Intencją Organizatorów nie jest narażanie uczestników i innych osób na 
niebezpieczeństwo, co może mieć miejsce przy stawianiu grubych i ciężkich 
Moji . 

• Organizatorzy Konkursu nie biorą odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo osób biorących udział w Konkursie oraz nie ponoszą 

odpowiedzialności za ew. szkody materialne powstałe w trakcie 

Konkursu. 

• Organizator nie pokrywa żadnych kosztów ponoszonych przez 

uczestników w związku z  udziałem w Konkursie. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich 

niezwiązanych z Konkursem, które mogą przynieść szkody 

uczestnikowi lub jego majątkowi. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 

uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu spowodowane 

działaniami sił wyższych oraz przyczynami nieleżącymi po jego 

stronie lub okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponosi lub 

których nie można uniknąć bez poniesienia dodatkowych kosztów. 

• Biorąc udział w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie 

przez organizatora jego danych osobowych, zwłaszcza dla celów 

związanych z wykonywaniem zobowiązań wynikających z Konkursu 

wobec uczestników. 

• Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją 

niniejszego regulaminu. 

UWAGA : Organizatorzy przypominają o ważnych aspektach tradycji stawiania 
Moja : 

• Moja nie wolno odbierać siłą 
• Konkurencyjnego Moja można ścinać tylko do rana ( godz. 06.00 )  

1maja !!!  

Bardzo prosimy o uszanowanie wielowiekowych  tradycji. Postępowanie 
niezgodne z powyższymi zasadami jest niehonorowe i nosi znamiona 
wandalizmu.  
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KARTA ZGŁOSZENIA DO 

V KONKURSU "NAJPIĘKNIEJSZY MOJ" 

 
1. Imię i nazwisko osoby lub grupy zgłaszającej : 

……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

2. Telefon kontaktowy : 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

3. Adres : 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

4. Miejsce usytuowania Moja : 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

5. Sołectwo : 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

Niniejszym oświadczam , że: 

 - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 

r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych 

( lub osób, które zgłaszam do udziału w Konkursie ) przez Gminny Ośrodek Kultury w 

Jasienicy, który jest ich administratorem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do 

udziału w Konkursie.. Dane będą wykorzystane dla celów niniejszego Konkursu w związku z 

prowadzeniem dokumentacji oraz realizacją celów statutowych GOK Jasienica. 

 

 

.................................................................... 

     data i podpis osoby zgłaszającej 
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- wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego  wizerunku( lub osób, które zgłaszam do udziału w 

Konkursie )  przez Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy do promowania działań związanych 

z realizacją celów statutowych GOK Jasienica poprzez upowszechnianie zdjęć oraz 

materiałów filmowych,  zarejestrowanych podczas Konkursu , w mediach: Internecie, prasie, 

telewizji. 

Ponadto zgadzam się na udostępnianie ich na płycie CD/DVD oraz folderach wydawanych 

przez GOK Jasienica.  

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek będzie wykorzystywany tylko i 

wyłącznie w celu promocji działań związanych z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury w 

Jasienicy. 

Oświadczam również, że treść regulaminu V KONKURSU "NAJPIĘKNIEJSZY MOJ" 

 jest mi znana oraz akceptuję warunki w nim zawarte 

 

 
 

.................................................................... 
 

     data i podpis osoby zgłaszającej 

 
 
 

 
Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych podanych we wniosku jest  Gminny Ośrodek Kultury w 
Jasienicy. Każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorze danych Gminnego Ośrodka Kultury w 
Jasienicy przysługuje prawo wglądu do ich treści oraz poprawiania a także prawo zażądania zaprzestania 
przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych. 

 

 

 
 

 

 


