
Regulamin konkursu Telewizji

Miejskiej Ropczyce

pt. „Oglądam- Lubię- Subskrybuję!”

24.02.2021 r.

Organizator:

Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach

Cele konkursu:

· Pobudzanie kreatywności oraz wyobraźni dzieci i dorosłych.

· Zachęcanie do wspólnej pracy twórczej rodziców (opiekunów) i dzieci.

·  Propagowanie rozwoju twórczego dzieci, młodzieży i dorosłych.

·  Promocję Telewizji Miejskiej Ropczyce

Instrukcja poprawnego udziału w konkursie

Konkurs skierowany jest do wszystkich!

1. Wykonaj kreatywne zdjęcie przedstawiające Ciebie, Twoją rodzinę lub znajomych

podczas oglądania naszego programu.

2. Umieść zdjęcie w komentarzu na fejsbukowym profilu Telewizji Miejskiej Ropczyce, pod

materiałem filmowym promującym konkurs, z dopiskiem „Oglądam – Lubię –

Subskrybuję!”

3. Zasubskrybuj kanał Telewizji Miejskiej Ropczyce w serwisie YouTube.

4. Zachęć swoich znajomych do reagowania (polubienia, serduszka, wrr itp.) pod swoim

zdjęciem.

5. Wyślij wypełnioną kartę zgłoszeń i klauzulę informacyjną RODO na adres

mailowy telewizja@tv.ropczyce.eu do 15.03.2021r. do godz.12.00

mailto:telewizja@tv.ropczyce.eu


Zasady uczestnictwa w konkursie:

1) Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno autorskie zdjęcie

2) Skan bądź zdjęcie podpisanej karty zgłoszenia i klauzuli informacyjnej RODO należy
wysłać na adres e-mailowy: telewizja@tv.ropczyce.eu do 15.03.2020 r. do godz.

12.00.

3) Nadesłanie zdjęcia jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

4) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyboru pracy, która przechodzi na
własność placówki.

5) Szczegóły i dodatkowe informacje pod numerem 17 22-18-228

6) W imieniu uczestników niepełnoletnich, prace wysyłają rodzice lub opiekunowie.
7) Opublikowane zdjęcie nie może: obrażać uczuć religijnych, zawierać treści

nieetycznych, niemoralnych i nielegalnych w świetle prawa, zawierać treści

rasistowskich, faszystowskich, ani w żaden sposób dyskryminujących inne osoby, być

wyrazem poparcia lub dezaprobaty dla ugrupowań politycznych, obrażać uczuć

mniejszości społecznych, prezentować aktów przemocy wobec ludzi i zwierząt.

8) Każdy post/materiał zamieszczony na Facebooku może zostać skomentowany.

Opublikowane komentarze są poddawane weryfikacji przez Organizatora.

W przypadku gdy treść komentarza będzie znacząco rażąca Organizator
zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarza.

9) O przyznaniu nagrody decyduje największa  ilość reakcji uzyskanych pod waszymi
zdjęciami.

Do zwycięscy trafi nagroda o wartości 1000 zł w postaci smartfona.

Ogłoszenie wyników:

Wyniki konkursu będą zamieszone na stronie Telewizji Miejskiej

Ropczyce oraz fanpage Facebook’a w dniu 16.03.2021r.
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