
 

 

Regulamin 
powiatowego konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Kraśnickiego pn. 

„Ręcznie wykonane ozdoby choinkowe” 
 

 

§1. Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki, na jakich odbywa 

się powiatowy konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Kraśnickiego  na 

ręcznie wykonane ozdoby choinkowe zwany dalej „Konkursem”. 

2. Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Kraśnickiego 

zwanych dalej „Uczestnikiem/ Uczestnikami”.   

3. Organizatorem Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 

23-204 Kraśnik zwany dalej „Organizatorem”. 

4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
1) Formularzu – należy przez to rozumieć formularz zgłoszeniowy, którego wzór 

stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu; 
2) Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć dostarczony w terminie, wypełniony oraz 

podpisany Formularz; 
3) Laureacie – należy przez to rozumieć Uczestników, którzy otrzymali nagrody 

określone w §7 Regulaminu. 
4) Pracy konkursowej – należy przez to rozumieć zgłoszoną ozdobę świąteczną do 

Konkursu tj. bombkę, zawieszkę, łańcuch itp. 
 

§2. Cel konkursu 
 

Celem Konkursu jest: 
1. Popularyzowanie aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu 

Kraśnickiego. 
2. Promowanie bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji związanych ze Świętami 

Bożego Narodzenia. 
3. Rozbudzanie wśród Uczestników zainteresowania rękodziełem regionu. 

4. Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości w dziedzinie 

rękodzieła. 

5. Podtrzymywanie tradycji własnoręcznego tworzenia ozdób choinkowych. 

 

§3. Przedmiot Konkursu 
 

1. Przedmiotem Konkursu jest własnoręczne wykonanie przez członków Koła Gospodyń 

Wiejskich ozdoby choinkowej zwanej dalej Pracą konkursową. 

2. Praca konkursowa powinna wykorzystywać motywy ludowe i nawiązywać do tradycji 

regionu. 

3. Praca konkursowa powinna być wykonana m.in. z naturalnych materiałów, takich jak: 

słoma, kwiaty, nasiona, zboża, trawy itp. 

4. Praca konkursowa powinna być zaopatrzona w solidnie przymocowany element, aby 

umożliwić zawieszenie na gałązce choinki. 

5. Zgłoszone Prace konkursowe muszą być wynikiem twórczości członków Koła 

Gospodyń Wiejskich, którym przysługuje pełnia autorskich praw majątkowych, 

wolnych od wad prawnych, obciążeń lub roszczeń osób trzecich, 



w szczególności wynikających z przepisów dotyczących ochrony własności 

intelektualnej, ochrony wizerunku i ochrony danych osobowych.  

6. Praca konkursowa powinna posiadać przymocowaną w sposób trwały wizytówkę  

z nazwą Koła Gospodyń Wiejskich. 

7. Prace konkursowe ozdobią choinkę świąteczną w Starostwie Powiatowym  

w Kraśniku. 

 

§4. Zasady Konkursu 

 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Zgłoszenie Pracy konkursowej oznacza akceptację warunków określonych  

w Regulaminie. 

3. Każdy z Uczestników może dostarczyć tylko jedną Pracę konkursową. 
4. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem 

Zgłoszeń. 
5. Praca konkursowa powinna być dostarczona do siedziby Starostwa Powiatowego  

w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik w terminie, o którym mowa w §5 

Regulaminu. 

6. Uczestnicy są zobowiązani do akceptacji następujących warunków Konkursu: 
1) Uczestnik jest zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych przez Organizatora Konkursu w celach związanych z realizacją 

Konkursu; 

2) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy 

Uczestnik odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych 

osobowych dla potrzeb realizacji Konkursu, Zgłoszenie nie bierze udziału w 

Konkursie; 

3) Prace konkursowe zostaną wykorzystane w celach związanych z organizacją 

i przeprowadzeniem Konkursu. 

 

§5. Terminy 

 

1. Termin na składanie Zgłoszeń rozpoczyna się 13 grudnia 2021 r., a kończy w dniu  

22 grudnia 2021 roku. 
2. Do Prac konkursowych należy dołączyć Formularz jak również zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu. 
3. O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia do siedziby Starostwa Powiatowego 

w Kraśniku. 
4. Zgłoszenia złożone po terminie nie biorą udziału w Konkursie. 

5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 23 grudnia 2021 roku. Lista Laureatów 

zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora. 

6. O wynikach Konkursu Organizator powiadomi Laureatów drogą elektroniczną na adres 

poczty elektronicznej wskazany w Formularzu w terminie 7 dni kalendarzowych od 

ogłoszenia wyników Konkursu. 

 

§6. Jury i sposób oceny 
 

1. Organizator powoła Komisję konkursową, zwane dalej „Jury”. Zadaniem Jury jest 

nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie Laureatów. Ocena 

prac konkursowych przez Jury odbywa się zgodnie z kryteriami, o których mowa  

w ust. 3. 

2. W skład Jury nie mogą wchodzić osoby spokrewnione z autorami Prac konkursowych.  



3. Jury dokonuje oceny prac konkursowych biorąc pod uwagę technikę ich wykonania, 

oryginalność, kreatywność oraz zgodność z oznaczonymi celami. 

4. Zgłoszenia, które nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie podlegają 

odrzuceniu. 

5. Z prac Jury sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Jury.  
6. Ocena Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

§7. Nagrody 
 

1. Organizator przewiduje następujące nagrody zwane dalej „Nagrodami”: 

1) jedną nagrodę za zajęcie I miejsca – nagroda rzeczowa w wysokości 500 zł 

brutto (słownie: pięćset złotych); 

2) jedną nagrodę za zajęcie II miejsca – nagroda rzeczowa w wysokości 400 zł 

brutto (słownie: czterysta złotych); 

3) jedną nagrodę za zajęcie III miejsca – nagroda rzeczowa w wysokości 300 zł 

brutto (słownie: trzysta złotych). 

2. Jury może przyznać dodatkowo wyróżnienia – nagrody rzeczowe w wysokości  100 zł 

brutto (słownie: sto złotych). 

 

§8. Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej Starostwa Powiatowego w Kraśniku. Informacji dotyczących Konkursu 

udziela Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Kraśniku, tel. 81 826 18 00. 

2. W przypadku zmiany danych kontaktowych Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie 

powiadomić o tym Organizatora, pod rygorem zniesienia odpowiedzialności 

Organizatora za skutki niedoręczenia Uczestnikowi korespondencji związanej 

z realizacją Regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie z ważnych 

powodów modyfikacji postanowień Regulaminu. 


