
REGULAMIN KONKURSU 

WYBORY 

Małej FotoMISS i Małego FotoMISTERA

GMINY RAWICZ

Dzień Dziecka 2020

Organizatorzy: 

Dom Kultury w Rawiczu, 

Muzeum Ziemi Rawickiej,

Rawicka Biblioteka Publiczna,

Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, 

Zasady organizacji konkursu:

1. Konkurs  „Wybory  Małej  FotoMiss  i  Małego  FotoMistera  Gminy  Rawicz  2020”

odbędzie się internetowo w dniu 1.06.2020.

2. W wyborach mogą brać udział uczestnicy zamieszkujący Gminę Rawicz w wieku od 5

do 9 lat.

3. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres  domkulturyrawicz@gmail.com

do dnia 29.05.2020.

4. Każdy z kandydatów wyraża zgodę na wykorzystanie  przesłanych zdjęć zgodnie z

obowiązującym prawem, włączając w to publikację na portalach społecznościowych,

stronach organizatorów, gazetach, folderach w ramach konkursu i relacji z konkursu.

5. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik przesyła:

 skan lub zdjęcie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z opisem swoich zainteresowań

(karta musi być podpisana przez rodzica/prawnego opiekuna),

 jedno zdjęcie w stroju baśniowym według własnego projektu (zdjęcie całej sylwetki),

 jedno zdjęcie w stroju codziennym według własnego projektu (zdjęcie całej sylwetki),

 jedno zdjęcie portretowe – sama twarz ustawiona frontalnie;

Przebieg konkursu:

1. Konkurs  odbędzie  się  w  dniu  1.06.2020.  poprzez  portal  facebook  na  oficjalnym

profilu Domu Kultury w Rawiczu.

2. Wybierani będą zwycięzcy w dwóch kategoriach:

mailto:domkulturyrawicz@gmail.com


• Mała FotoMiss Gminy Rawicz

• Mały FotoMister Gminy Rawicz

3. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez głosowanie wszystkich zainteresowanych.

4. Głosujący  będą  wybierać  swojego  faworyta  przy  pomocy  funkcji  „lubię  to”  lub

„super”. Inne ikonki i komentarze nie są brane pod uwagę przy ocenie wyników.

5. Zdjęcia  uczestników wraz  z  opisami  zostaną  zamieszczone  w galerii  na  fanpage'u

Domu  Kultury  w  Rawiczu  dnia  1.06.2020  o  godz.  10:00.  Głosy  będzie  można

oddawać od godz. 10:00 do godz. 16:00.

6. Nagrodzeni zostaną jedna dziewczynka (Mała Miss) i jeden chłopiec (Mały Mister) z

największą liczbą oznaczeń „lubię to” i „super”.

7. Na stronie Domu Kultury w Rawiczu pojawi się informacja o zwycięzcach w dniu

1.06.2020. o godz. 18:00.

8. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

9. Organizator  może  wprowadzić  zmiany  do  niniejszego  regulaminu  ze  względów

organizacyjnych.

Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.


