REGULAMIN KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO 2021
I.

Organizatorem Konkursu Bożonarodzeniowego w 2021 roku jest
Wielgomłyny oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielgomłynach.

Wójt Gminy

II.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie stroika bożonarodzeniowego i zewnętrznej,
bożonarodzeniowej dekoracji posesji usytuowanej na terenie Gminy Wielgomłyny.

III.

Celem konkursu jest:
a) propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Bożego Narodzenia,
b) stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na
temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia stroików bożonarodzeniowych
i dekorowania posesji na święta,
c) rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci, młodzieży
i mieszkańców Gminy Wielgomłyny,
d) powrót do tradycji wykonywania stroików bożonarodzeniowych,
e) rozwijanie wrażliwości estetycznej,
f) wzbogacenie i uatrakcyjnienie wizerunku gminy w okresie świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku.
g) promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych, mających
na celu podkreślenie zdolności, wyjątkowości aranżacji, uroku i radosnego nastroju
w okresie świąteczno-noworocznym,
h) stworzenie mieszkańcom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.

IV. Kategorie zadań konkursowych:
1. Stroik bożonarodzeniowy:
a) dzieci do 3 klasy,
b) klasy 4-8.
c) młodzież i dorośli.
2. Bożonarodzeniowa dekoracja posesji:
a) młodzież i osoby dorosłe.
V. Kryteria oceny:
1. Stroik bożonarodzeniowy:
Stroik może być wykonany w sposób dowolny. Ma być związany ze świętami Bożego Narodzenia.
Stroiki mogą być tradycyjne - wykonane z naturalnych materiałów, takich jak: orzechy, suszone owoce,
szyszki, kora, sztuczne igliwie, ozdoby zrobione z bibuły, papieru, nici, masy solnej, modeliny, słomy, siana,
zboża, drewna, zasuszonych roślin, waty oraz elementów wykonanych samodzielnie (np. bombki). Mogą
również pojawić się oryginalne stroiki w stylu awangardowym.

2. Bożonarodzeniowa dekoracja posesji:
a) wystrój świąteczny w obrębie posesji, domostwa;
b) nawiązanie do tradycji świąteczno – noworocznej,
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c) oryginalność dekoracji i pomysł na ozdobienie posesji,
d) harmonia z otoczeniem.
VI. Warunki uczestnictwa:
1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Mogą brać w nim udział mieszkańcy Gminy Wielgomłyny spełniający wymogi konkursu tzn.
terminowe dostarczenie prac wraz z kartą zgłoszenia w wybranej przez siebie kategorii.
3. Jeden uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę / posesję.
4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje regulamin, zobowiązuje się do jego
przestrzegania określonych w nim zasad oraz potwierdza, że spełnia wszystkie warunki określone
niniejszym regulaminem.
VII. Termin składania prac.
1. Prace wraz z kartą zgłoszenia w konkursie na stroik bożonarodzeniowy stanowiący
załącznik nr 1 do regulaminu, uczestnicy składają w GOKiS Wielgomłyny, pokój nr 5 w terminie
do 10.12.2021r.do godziny 15:00.
2. Zgłoszenie posesji do konkursu następuje poprzez złożenie karty zgłoszeniowej stanowiącej
załącznik nr 2 do regulaminu, w siedzibie GOKiS w Wielgomłynach, pokój nr 5 w terminie do
20.12.2021r.
VIII. Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Oceny posesji, domostwa dokonywać będzie powołana Komisja konkursowa w dniu
22.12.2021r. po godzinie 17.00. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie
o godzinie pracy komisji konkursowej.
2. Wyłonienie laureatów konkursu przez Komisje Konkursową zostanie ogłoszone w terminie
do 29.12.2021r.
3. Zwycięscy zostaną poinformowani telefonicznie oraz za pośrednictwem strony internetowej o
wynikach konkursu.
4. Wręczenie nagród w budynku GOKiS ul. Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny.
IX. Ocena prac konkursowych.
1. W celu dokonania oceny prac Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu powoła
Komisję konkursową, która wyłoni laureatów konkursu.
2. W kategorii na najładniejszy stroik bożonarodzeniowy Komisja jurorów oceniać będzie:
a) Estetykę wykonania 1-5 pkt
b) Oryginalność użytych materiałów 1-5 pkt
c) Stopień trudności 1-5 pkt
d) Ogólny wyraz artystyczny i nawiązanie do tematyki świątecznej 1-5 pkt.
Maksymalna liczba punktów: 20.
3.

W kategorii na Bożonarodzeniową dekorację posesji Komisja oceniać będzie:
a) wystrój świąteczny w obrębie posesji 1-5 pkt.
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b) nawiązanie do tradycji świąteczno – noworocznej 1-5 pkt.
c) walory estetyczne w tym odpowiednie zimowe utrzymanie obejść 1-5 pkt.
d) oryginalność dekoracji i pomysł na ozdobienie posesji 1-5 pkt.
Maksymalna liczba punktów: 20.
4. Praca zawierające elementy niezgodne z Regulaminem nie będą oceniane.
5. Ocenie podlegają tylko prace terminowo złożone, terminowo zgłoszone posesje
i zarejestrowane do konkursu.
6. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody finansowe lub rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.
7. Organizator zastrzega sobie inny podział nagród.
8. Decyzja Komisji jest niepodważalna i ostateczna.
9. Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, wyniki zostaną podane do wiadomości
na stronach internetowych GOKiS i Gminy Wielgomłyny.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania prac zgłoszonych do konkursu.
11. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe
w transporcie.
XI. Postanowienia ogólne.
1. Do konkursu zgłaszane są tylko prace własnego autorstwa.
2. Za uczestnictwo w konkursie organizator nie pobiera opłat.
3. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, którego treść jest do
wglądu w siedzibie GOKiS w Wielgomłynach.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w uzasadnionych
przypadkach.
XII. Postanowienia końcowe.
1. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich do prac na
rzecz Organizatora na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 04
lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. w 1994r., nr 24., poz. 83) oraz
do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz
w internecie.
2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez organizatora w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu, ogłoszenia
wyników i promocji Konkursu.
3. Uczestnik ma prawo do wglądu, weryfikacji, edycji swoich danych osobowych. W sprawach
dotyczących ochrony danych osobowych uczestnikom przysługuje prawo do kontaktu mailowego
pod adresem: iod-kultura@wielgomlyny.pl
4. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora.
5. W zakresie spraw nieuregulowanych Regulaminem decyduje Dyrektor.
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