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Regulamin 

III Gminnego Konkursu na 

Szopkę Bożonarodzeniową i Ozdoby Choinkowe 
 

§ 1 

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim 

z siedzibą w Rzepienniku Suchym oraz Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju w Tuchowie. 

§ 2 

Konkurs trwa od 20.11.2017 r. (poniedziałek) do 11.12.2017 r. (poniedziałek). 

Rozstrzygnięcie oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 14.12.2017 r. (czwartek) o godz. 8.30  

podczas świątecznego kiermaszu bożonarodzeniowego w Rzepienniku Strzyżewskim. 

§ 3 

W ludowych zwyczajach okres poprzedzający Boże Narodzenie wiązał się między innymi ze 

wspólnym, rodzinnym wykonywaniem ozdób choinkowych i szopek bożonarodzeniowych, figurek 

Świętej Rodziny, Trzech Króli, zwierząt itp. Wykonywane były z bibułki, słomy, kolorowego 

papieru, orzechów, szyszek, pestek owoców oraz ziaren zbóż i świadczyły o ogromnej fantazji i 

pomysłowości twórców. Tworzone pracowicie na szydełku, strugane z drewna lub wypiekane 

z ciasta piernikowego stanowiły oryginalną ozdobę niejednego domu. Warto kontynuować tę 

piękną tradycję, pielęgnując dzieło naszych przodków, dlatego też serdecznie zapraszamy do 

udziału w naszym konkursie. 

§ 4 

Cele konkursu: 

- Poznanie i kultywowanie tradycji obrzędowej Świąt Bożego Narodzenia. 

- Pobudzanie inwencji twórczej w zakresie tradycyjnego ozdabiania choinki oraz inscenizacji 

szopki bożonarodzeniowej z wprowadzeniem akcentów regionalnych. 

- Przybliżenie bogatej tradycji i obrzędów ludowych charakterystycznych dla okresu 

bożonarodzeniowego. 

§ 5 

Do udziału w Konkursie zapraszamy dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz całe rodziny. 

§ 6 

Prace można wykonać w dowolnej technice. 

Każda osoba zgłaszająca się do udziału w konkursie musi wykonać min. 3 ozdoby lub 1 

szopkę. 

Uwaga: Prace, w których zostaną zastosowane elementy z seryjnej produkcji np.: 

pocztówki, gotowe szopki, figurki itp. nie będą kwalifikowane do konkursu! 

§ 7 

Konkurs przeprowadzany będzie w kategorii: 

 prace rodzinne 

 indywidualne  
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w podziale na plastykę dziecięcą (wiek do 12 lat), młodzieżową ( 13-17 lat) i dorosłą (osoby 

powyżej 18 lat). 

 

Uwaga: W tym roku w konkursie mogą wziąć udział szkoły zgłaszając na konkurs prace uczniów 

biorące udział w konkursach szkolnych. Prace te będą mogły być oceniane wyłącznie w kategorii 

prac indywidualnych. Muszą być opisane jak wszystkie pozostałe, a ponadto powinny zawierać 

oznaczenie klasy i nazwisko i imię nauczyciela prowadzącego.  

 

§ 8 

Konkursowe prace  należy dostarczyć osobiście do siedziby GOK-u do dnia 11.12.2017r. Prace 

dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

§ 9 

Każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko autorów, ich wiek oraz miejsce 

zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, w przypadku prac ze szkół dodatkowo klasa, nazwa 

szkoły, nauczyciel prowadzący. 

§ 10 

Wszystkie prace muszą być odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem w czasie transportu do 

siedziby organizatora. 

§11 

Prace zgłaszane do Konkursu nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr 

osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – dotyczy to treści 

powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, obscenicznych, 

obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających 

przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, 

zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody 

uprawnionych. 

§12 

Uczestnicy konkursu, zgłaszając swój udział w konkursie, oświadcza, że: 

a) posiada pełnię praw autorskich do przedłożonych prac konkursowych i przenosi je na 

Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji, ekspozycji i/lub innego 

rozpowszechniania; 

b) przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2006r. Nr 90, 

poz. 631 ze zm.) 

c) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla 

przeprowadzenia konkursu oraz w związku z wystawianiem do wglądu publicznego, zgodnie 

z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 

2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) 

§ 13 

Spośród zgłoszonych prac komisja powołana przez dyrektora GOK wyłoni zwycięskie prace, 

które będą oceniane według następujących kryteriów: 

- ogólne wrażenie artystyczne, 

- koncepcja architektoniczna, 
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- walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka), 

- dobór i wykorzystanie materiałów, 

- motywy regionalne, 

- wkład /samodzielność pracy (dotyczy kategorii indywidualnych). 

Ocena Jury jest niepodważalna i ostateczna. 

§ 14 

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w dn. 14.12.2017 r., wręczenia nagród nastąpi w dn. 

14.12.2017 r. (czwartek) o godz. 8.30 podczas Świątecznego Kiermaszu Bożonarodzeniowego w 

Rzepienniku Strzyżewskim. 

§ 15 

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a zwycięzcy konkursu dodatkowo nagrody rzeczowe 

ufundowane przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju w Tuchowie oraz GOK.  

Nagrody nie będą rozsyłane w innym terminie, należy je odebrać osobiście w dniu rozdania lub w 

ciągu siedmiu dni w siedzibie organizatora.  

Nagrody nie odebrane w terminie przechodzą na własność organizatora. 

§ 16 

Nadesłane prace będą zwracane tylko po uprzednim uzgodnieniu. 

Biorąc udział w konkursie uczestnik przekazuje swoją pracę na własność Gminnemu 

Ośrodkowi Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim, który tym samym zyskuje możliwość 

dysponowania nimi według uznania. 

Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji nadesłanych prac lub ich części składowych 

z podpisem (imię i nazwisko) autora. 

§ 17 

Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do regulaminu. 

§ 18 

Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Rzepienniku 

Strzyżewskim z/s w Rzepienniku Suchym, w szkołach na terenie gminy oraz na stronie 

internetowych GOK www.rzepiennik.info i Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju w Tuchowie 

www.psr.tuchow.pl . Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerami telefonu 

14 6531 571. 

§ 19 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych 

w celach reklamowych (na stronie internetowej GOK-u, w prasie, katalogach i plakatach oraz 

we wszelkich innych wydawnictwach). 

§ 20 

Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy 

i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę 

na opublikowanie jego nazwiska (na stronie internetowej GOK-u, w prasie, katalogach 

i plakatach oraz we wszelkich innych wydawnictwach). 

§ 21 

W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do 

Organizatora. 

§ 22 

Administratorem danych osobowych do celów związanych z prowadzonym konkursem jest 

http://www.rzepiennik.info/
http://www.psr.tuchow.pl/
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Organizator. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich 

poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 

§ 23 

Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia akcji z niniejszym 

regulaminem, przysługuje każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty zakończenia 

konkursu. 

§ 24 

Reklamacja jest dopuszczalna w formie pisemnej na adres Organizatora – Gminny Ośrodek 

Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim z/s w Rzepienniku Suchym, Rzepiennik Suchy 200, 

33-163 Rzepiennik Strzyżewski 

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Decyzja zostanie 

przesłana pocztą na adres podany przez Uczestnika. 

§ 25 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie a także do zmiany terminu 

poszczególnych etapów konkursu bez podania przyczyny. 

 

 

Rzepiennik Suchy, 17.11.2017 r. 

 

 

 

 

 

Dyrektor GOK 

      /-/ 

Halina Hołda 

 


