
REGULAMIN KONKURSU NA  

"Najpiękniejszą ozdobę choinkową " 

  

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Organizatorem konkursu w ramach III Jarmarku Bożonarodzeniowego na Giszowcu 

jest komitet organizacyjny przy Miejskim Dom Kultury "Szopienice – Giszowiec"        
w Katowicach, Plac Pod Lipami 1.  

2. CELEM KONKURSU JEST:  

 rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej; 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej; 

 stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych; 

 powrót do tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych; 

 umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt     

Bożego Narodzenia. 

  

3. WARUNKI UCZESTNICTWA : 

 

 konkurs kierowany jest do wszystkich mieszkańców dzielnicy Giszowiec 

 każdy uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu tylko jedną ozdobę  

 udekorowana  na konkurs ozdoba  powinna  być podpisana według  wzoru 
zgłoszenia powinna zawierać następujące dane:  

imię i nazwisko oraz wiek uczestnika konkursu, aktualny telefon uczestnika lub 

opiekuna małoletniego dziecka  

 ozdoby świąteczne będą prezentowane podczas III Giszowieckiego 

Jarmarku Bożonarodzeniowego organizowanego w dniu 16 grudnia 2017 r. 
na giszowieckim rynku  

 

4. ZADANIE KONKURSOWE: 

Ozdobę bożonarodzeniową na choinkę wykonujemy dowolną techniką  
z możliwością zastosowania techniki mieszanej, np. materiałów naturalnych 

(drewno, sznurek, suszone owoce, papier, itp.)  

 

5. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC: 

Prace należy dostarczyć do15 grudnia 2017 roku,  do sekretariatu Miejskiego 

Domu Kultury „ Szopienice- Giszowiec”,  Plac Pod Lipami 1 od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 9:00- 17:00.  

 

6. OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD: 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa składajaca się 
z osób należących do komitetu organizacyjnego.  

2. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 

 oryginalność, 

 pomysłowość, 



 estetyka wykonania, 

 zastosowanie elementów ekologicznych. 

3. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz  dyplomy.  

4. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas III Jarmarku Bożonarodzeniowego, który 
odbędzie się 16 grudnia 2017 roku, na giszowieckim rynku. Zwycięzca po 
odbiór nagrody zobowiązany jest stawić się osobiście w dniu imprezy.  

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

Prace niewkorzstane oraz wkorzystane nie podlegają zwrotowi. 

6. Informacje o konkursie można uzyskać u organizatora konkursu            
tel.   32 206 46 42, e-mail: mdkgiszowiec@wp.pl 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie  

z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

2. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem do nich praw 
autorskich na rzecz Organizatora.  

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania w celach 

promocyjnych nadesłanych do konkursu prac, a także do ich umieszczenia na 
choince, która stanie w centrum rynku Giszowca oraz wyeksponowania na 
wystawach pokonkursowych oraz w innych publikacjach związanych z działalnością 

Organizatora.  

4. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały 
majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. Oznacza też, że osoba 

przekazująca prace konkursowe uzyskała pisemną zgodę osób, których wizerunki 
utrwalono na pracach oraz posiada uprawnienia do wyrażania zgody na 
wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punktach powyżej.  

 

 



 

                                                     KARTA ZGŁOSZENIOWA 

                                                               KONKURS NA: 

„NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ ” 

 III Jarmarku Bożonarodzeniowego na Giszowcu  

(wypełnia uczestnik konkursu, a w przypadku niepełnoletnich rodzic/opiekun prawny ) 

1. Imię i nazwisko oraz wiek uczestnika 

…............................................................................................................................................ 

3. Aktualny telefon uczestnika lub opiekuna małoletniego dziecka 

........................................................................................................................ 

2. Miejsce, data i podpis uczestnika, w przypadku niepełnoletnich rodzica/opiekuna 

prawnego  

  

…............................………………………………….......... 

Miejscowość, data i podpis 

 

 

 


