
 

 

 

Regulamin Konkursu na „Stroik Świąteczny” 

 - Konkurs z zakresu dziedziny kultury i sztuki. 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE KONKURSU 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.  

2. Organizatorem  jest  Ząbkowicki Ośrodek Kultury, Rynek 24, 57-200 Ząbkowice Śląskie.  

3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.e-zok.pl oraz na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich www.zabkowiceslaskie.pl  

4. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie stroika świątecznego z materiałów naturalnych dowolną 

techniką.  

§2 

ZASADY KONKURSU 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie.  

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie przez uczestnika Formularza Zgłoszeniowego 

(stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).  Formularz Zgłoszeniowy dostępny jest na 

stronie internetowej Organizatora: www.e-zok.pl  oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  

w Ząbkowicach Śląskich: www.zabkowiceslaskie.pl .   

4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na podanie, przetwarzanie i publikowanie w mediach  

      oraz na stronach internetowych swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. 

 

§3 

CELE KONKURSU 

 

1. Podtrzymanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia. 

2. Pobudzanie wyobraźni plastycznej. 

3. Rozwijanie kreatywności. 

4. Kultywowanie tradycji zdobienia i wykonywania z własnoręcznie wykonanych stroików świątecznych. 
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§4  
 

KRYTERIA I ZASADY OCENY 

1. Oceny dokona 3-osobowa Komisja Konkursowa, powołana przez Dyrektora Ząbkowickiego 

Ośrodka Kultury. 

2. Ocenie podlegad będzie oryginalnośd kompozycji, estetyka wykonania, wykorzystanie materiałów 

naturalnych, wkład pracy.  

§5 

NAGRODY  

1. W Konkursie z zakresu dziedziny kultury i sztuki pn.: „Stroik Świąteczny” zostaną przyznane nagrody 

rzeczowe dla laureatów Konkursu.  

2. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe o następujących wartościach: 

 I miejsce: nagroda rzeczowa o wartości do 300 zł 

 II miejsce: nagroda rzeczowa o wartości do 200 zł 

 III miejsce: nagroda rzeczowa o wartości do 100 zł 

3. Informacje o laureatach Konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Organizatora:  

www.e-zok.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich: 

 www.zabkowiceslaskie.pl .   

§6 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

1. Stroiki świąteczne wraz z Formularzem Zgłoszeniowym należy dostarczyć do 16 grudnia 2016 roku 

do godz. 14.00 do Ząbkowickiego Ośrodka Kultury. 

2. Oceny przygotowanych stroików świątecznych dokona Komisja Konkursowa, której decyzje będą 

ostateczne. 

3. Nagrody w Konkursie nie można wymienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator 

nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. 

Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy. 

1. Oficjalne rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 17 grudnia 2016r. ok. godziny 

15.30 podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego na Rynku w Ząbkowicach Śląskich. 

2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu Konkursu oraz opublikowane na stronie 

internetowej Organizatora www.e-zok.pl oraz Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich  

     www.zabkowiceslaskie.pl 
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§7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

2. Wykonane stroiki świąteczne przechodzą na własność Organizatora. 

3. Organizator oraz Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich ma prawo wykorzystywać zdjęcia 

wykonanych stroików świątecznych do celów promocyjnych. 

4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

5. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora, a wszelkie 

decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

7. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


