
Regulamin konkursu 

na „MAKIETĘ WIOSKI BOŻONARODZENIOWEJ” 

§ 1 ORGANIZATOR KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Swoje chwalimy”, 

zwane dalej Organizatorem. 

2. Współorganizatorami konkursu są Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą 

w Wołajowicach oraz Biblioteka Publiczna w Czerniczynie.  

§ 2 CELE KONKURSU 

− propagowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, 

− rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień artystycznych, 

− popularyzacja twórczości wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

§ 3 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Prace konkursowe należy zgłaszać w następujących kategoriach: 

− praca indywidualna (osoby pełnoletnie) 

− praca zespołowa - rodzice z dziećmi lub dziadkowie z wnukami, rodzeństwa, 

przyjaciele, stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich itp. (jedna z osób w zespole 

musi być pełnoletnia). 

2. Zgłaszający dostarczają jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnych materiałów np.: 

papier, glina, tkanina, drewno, ciasto, styropian itp.  

3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej Makiety Wioski 

Bożonarodzeniowej stałej lub ruchomej, koniecznie z uwzględnieniem wyraźnych tradycji 

świąt Bożego Narodzenia. Konstrukcja Wioski Bożonarodzeniowej powinna być stabilna. 

4. Maksymalny wymiar makiety Wioski Bożonarodzeniowej może wynosić 1m2 

powierzchni. 

5. Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą dane: Imię i nazwisko, kategorię, 

nr telefonu.  

6. Makietę Wioski Bożonarodzeniowej należy dostarczyć do 30 listopada 2021r. 

do Gminnego Ośrodka Kultury w Wołajowicach lub Gminnych Bibliotek Publicznych 

w Stefankowicach, Moniatyczach, Dziekanowie, Czerniczynie lub Kosmowie. 

§ 4 OCENY I NAGRODY 

1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, która przyzna 

nagrody i wyróżnienia. 

2. Makiety Wioski Bożonarodzeniowej oceniane będą według następujących kryteriów: 

− ogólne wrażenie artystyczne,  

− oryginalność pomysłu, 

− opracowanie ogólne,  

− dobór i wykorzystanie materiałów, 

− motywy świąteczne, 

− estetyka pracy, 

− walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki). 

3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 5 grudnia 2021r.  



4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o wręczeniu nagród. 

5. Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora oraz 

Współorganizatorów. 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika 

na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione 

zgodnie z wymienionym rozporządzeniem. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo 

wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest 

dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. 

2. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię, nazwisko, wizerunek) 

zostaną opublikowane na profilu społecznościowym stowarzyszenia, na stronie 

internetowej oraz profilach społecznościowych współorganizatorów oraz w mediach 

lokalnych. 

3. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie jego wizerunku przez 

Organizatora i Współorganizatorów. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojej 

pracy. 

4. Uzupełnione zgody: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz Zgoda 

na wykorzystanie wizerunku należy dostarczyć razem z pracą. 

5. Niniejszy regulamin oraz informacje o rozstrzygnięciu Konkursu zostaną zamieszczone na 

profilach społecznościowych i stronie internetowej Organizatora oraz 

Współorganizatorów.  

6. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane do dnia 05.12.2021 roku włącznie. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia wyników w innym terminie. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania 

przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy. 

9. Konkurs objęty został patronatem Wójta Gminy Hrubieszów. 

                                               

  

 


