
REGULAMIN KONKURSU 
 

Konkurs na najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy pod nazwą  

„Stroik świąteczny”. 

 

I. Organizator i przedmiot Konkursu  
1. Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Uhruskiej 

oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

2. Przedmiotem Konkursu jest stroik bożonarodzeniowy wykonany z materiałów 
naturalnych.  

II. Cel i przesłanki Konkursu  
1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Wola Uhruska. 

2. Celem Konkursu jest:  

a) podkreślenie roli tradycji Świąt Bożego Narodzenia i pielęgnowanie 
tradycji, 

b) pobudzenie inwencji i wyobraźni twórczej uczestników, 

c) wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej na terenie gminy.  

III. Uczestnicy Konkursu  

1. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, gminny. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Wola Uhruska. 

3. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie. (Osoby nie pełnoletnie mogą 
brać udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych). 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie 
Komisji Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin. 

IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie  

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenia osobiście stroiku do 
Gminnej Biblioteki Publicznej ul. Parkowa 5, wraz ze zgłoszeniem pracy 
(załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2) w terminie do 21 grudnia 2021 do godz. 
14.00.  

2. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć jedną propozycję pracy wraz  
z podaniem jej nazwy. 

3. Zgłoszenie powinno zawierać:  

a) Kartę zgłoszeniową (Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu); 
b) Stroik; 
c) Podpisaną zgodę na wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 2 do 

Regulaminu Konkursu); 
d) Niekompletne zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. 

4. Organizator nie zwraca dostarczonych prac. 

V. Wymagania, jakie powinien spełniać zgłaszany do Konkursu  

1. Rękodzieło powinno być wykonane z produktów naturalnych. Prace z tworzyw 
sztucznych takich jak np. plastik, styropian nie będą oceniane. 

2. Zgłoszone do Konkursu prace należy wykonać techniką rękodzielniczą. 
3. Wymiary stroika nie mogą przekraczać następujących wymiarów wysokość: 

30cm, szerokość: 30cm, długość: 40 cm. 
4. Ocenie zostaną poddane:  

a) własnoręcznie wykonany wyrób, 
b) wykorzystanie materiałów naturalnych, 
c) inwencja twórcza.  

 

 



VI. Sposób i kryteria oceny prac konkursowych  

1. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, 
składająca się z przedstawicieli Biblioteki, GOSiR oraz osób zaproszonych 
zgodnie z ust. 2. 

2. Organizator może zaprosić do pracy w Komisji Konkursowej nauczycieli plastyki  
i lokalnych twórców ludowych. 

3. Podczas oceniania prac Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące 
kryteria:  
a) estetykę i precyzję wykonania, 
b) wykorzystanie materiałów naturalnych, 
c) zgodność z tematem konkursu.  

VII. Rozstrzygnięcie Konkursu  

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi bezpośrednio po zakończeniu prac 
Komisji Konkursowej, jednak nie później niż do dnia 23 grudnia 2021 r. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu, o którym mowa  
w pkt 1. 

3. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie 
internetowej gminy, na portalu społecznościowym oraz poinformujemy 
zwycięzców telefonicznie lub emailem. 

4. Spośród wszystkich nadesłanych prac, Komisja Konkursowa wybierze 
najlepsze, które w najwyższym stopniu spełnią kryteria stawiane uczestnikom 
przedsięwzięcia, tym samym wyłoni laureatów Konkursu. 

5. Laureaci Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. 

VIII. Nagrody  

1. Dla laureatów nagrodzonych prac konkursowych zostaną przyznane nagrody w 
postaci nagród rzeczowych. 

2. Zwycięzcom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za nagrodę.  

IX. Prawa autorskie  

1. Przekazanie Prac do udziału w Konkursie traktowane jest równocześnie jako 
oświadczenie, że nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie 
naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac do 
celów promocyjnych oraz charytatywnych. Organizator zastrzega sobie prawo 
do wykorzystania przygotowanych stroików oraz ich opisów w wydawnictwie  
o charakterze informacyjno-promocyjnym. 

3. Autorzy biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na publikację ich prac  
w celach promocyjnych. Organizator zastrzega, że publikowane do tego celu 
prace będą opatrzone informacją o autorze.  

X. Unieważnienie Konkursu  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w dowolnym 
momencie, w szczególności w sytuacji, gdy nie wpłynie żadna praca 
konkursowa lub Komisja Konkursowa nie rozstrzygnie o wynikach konkursu. 

2. Unieważnienie, o którym mowa w pkt 1, nie wymaga podania przyczyny.  

XI. Postanowienia końcowe  

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem 
błędnych lub nieaktualnych danych przez Uczestników Konkursu. 

2. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja Konkursowa. 
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.  

XII. Informowanie o Konkursie  

      Odpowiedzi na dodatkowe pytania udzielają:  
Gminna Biblioteka Publiczna: tel. 82 59 15 071 


