
§ 1. 

Postanowienia ogólne 

Organizatorami Konkursu „Rodzinny album Arhelanu” są Polskie Sklepy Arhelan, Gminny 
Ośrodek Kultury w Boćkach i Stowarzyszenie Kreatywny Bielsk Podlaski, 

Konkurs prowadzony jest wśród klientów sklepów Arhelan na skalę ogólnopolską. 

Konkurs trwa od 17 sierpnia 2021 do 21 sierpnia 2021 do godziny 18:00 

W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody: 

Nagroda Główna- Lustrzanka Cyfrowa Nikon D5300 

przyznana autorowi/autorce najbardziej wyjątkowego zdjęcia wykonanego z zakupami przed 
dowolnie wybranym sklepem Arhelan; 

II Nagroda- Koszulka Jagiellonii Białystok 

nagroda publiczności przyznana na zasadzie konkursu lajków na Facebooku na wydarzeniu 
V Gali Disco Polo w Boćkach; 

III Nagroda- piłka Polskiej Sklepów Arhelan z autografami piłkarzy Jagiellonii 
Białystok 

dla drugiego zdjęcia z największą ilością lajków. 

Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

§ 2. 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

Wykonaj wyjątkowe zdjęcie z zakupami przed dowolnie wybranym sklepem Arhelan. 

Opublikuj to zdjęcie na fanpage’u (Facebook) Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach w 
wydarzeniu: V Gala Disco Polo w Boćkach 

Laureaci II i III nagrody zostaną wyłonieni na drodze porównania ilości lajków (reakcji ” Lubię 
to!” i “Super”) 

w dniu 21 sierpnia o godzinie 18:00 

Dane dotyczące ilości lajków pod zdjęciami potrzebne do wyłonienia laureatów II i III 



nagrody zostaną pobrane 21 sierpnia o godzinie 18:00. 

Po tej godzinie większa ilość lajków pod zdjęciami (reakcji “Lubię to!” i “Super”) nie będzie 
brana pod uwagę. 

§ 3. 

Ocena konkursowych zdjęć 

Nagrodę Główną - Lustrzankę Cyfrową przyzna powołane przez organizatorów Jury 
składające się z przedstawiciela: Polskich Sklepów Arhelan, Stowarzyszenia Kreatywny 
Bielsk Podlaski i Gminnego Ośrodka Kultury 

Nagrody II i III zostaną wyłonione na podstawie ilości lajków (tzw. “Lubię to!” i reakcja 
“Super”) pod zdjęciami opublikowanymi w wydarzeniu V Gala Disco Polo w Boćkach. 

§ 4. 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

Informacja o wyłonionych laureatach konkursu zostanie podana podczas Gali Disco Polo w 
Boćkach, 21 sierpnia 2021 o godzinie 19:30 oraz opublikowana w późniejszym czasie na 
stronie internetowej www.gokbocki.pl, na fanpage’u Facebook: Gminnego Ośrodka Kultury w 
Boćkach, Arhelan oraz Kreatywny Bielsk Podlaski 

Warunkiem otrzymania nagrody (zarówno Głównej, II i III) jest jej osobiste odebranie 
podczas Gali Disco Polo w Boćkach (plac za Urzędem Gminy w Boćkach) w dniu 21 
sierpnia 2021 o godzinie 19:30 

§ 5. 

Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie i jego 
ostatecznej interpretacji. 

 

 

 


