
REGULAMIN KONKURSU
“NA NAJŁADNIEJSZĄ OZDOBĘ ŚWIĄTECZNĄ 2022”

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju, zwane dalej “Organizatorem”.
2. Adresatami konkursu są wyłącznie Mieszkańcy Gminy Połczyn-Zdrój, którzy ukończyli 16 rok

życia. W konkursie mogą wziąć udział przedstawiciele sołectw, Kół Gospodyń Wiejskich, świetlic
wiejskich, szkół oraz Stowarzyszeń działających na terenie Gminy Połczyn-Zdrój.

3. Celem konkursu jest upowszechnienie tradycji wykonywania ozdób świątecznych związanych ze
Świętami Bożego Narodzenia oraz rozwijanie uzdolnień rękodzielniczych wśród Mieszkańców
Gminy Połczyn-Zdrój.

4. Przedmiotem konkursu są ozdoby świąteczne w dwóch kategoriach: A1 – Ozdoby choinkowe,
A2 - Pozostałe ozdoby świąteczne.

5. Ozdoby mogą być wykonane z dowolnie wybranego materiału oraz w dowolnej technice.
Preferowane będą ozdoby wykonane przy wykorzystaniu materiałów naturalnych.

6. Własnoręcznie wykonane prace należy złożyć w opakowaniu w Sekretariacie Centrum Kultury
w Połczynie-Zdroju mieszczącym się w kinie “Goplana” przy ulicy Parkowej 4
w nieprzekraczalnym terminie do piątku 19 grudnia 2022 r. do godziny 14:00 wraz załączoną kartą
zgłoszeniową.

7. Jeden uczestnik konkursu może wziąć udział w dwóch kategoriach konkursowych składając
maksymalnie po jednej pracy w danej kategorii.

8. Organizator przyjmując prace konkursowe nada im sygnatury, o czym poinformuje Uczestnika
konkursu.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22.12.2022 podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego na Placu
Wolności w Połczynie-Zdroju między godziną 16:00 a 18:00.

10. Powołane przez Organizatora Jury oceni ozdoby w każdej kategorii przyznając punkty,
uwzględniając następujące cechy: a) naturalne materiały 1-3; b) oryginalność 1-3; c) dokładność
i estetyka wykończenia 1-3; d) ogólne wrażenie artystyczne 1-5.

11. Jeden Uczestnik może zdobyć maksymalnie 14 punktów za jedną pracę.
12. Jury nie pozna nazwisk osób ani nazw Kół biorących udział w konkursie do momentu przyznania

punktacji zgłoszonych prac.
13. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii, według następującego schematu: 1 miejsce

(nagroda główna) i 2 wyróżnienia.
14. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
15. Nagrodami głównymi w konkursie będą karty podarunkowe na kwotę 200 zł do sieci Biedronka.

Nagrodą dla osób wyróżnionych będą karty podarunkowe o wartości 50 zł do sieci Biedronka.
Wszystkie osoby nagrodzone otrzymają “Połczyński Kalendarz” na nowy 2023 rok.

16. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Centrum
Kultury w Połczynie Zdroju na potrzeby konkursu oraz jego promocji oraz publikacje swojego
wizerunku na stronach Organizatora oraz w mediach. Zgodnie z obowiązującą w CK Klauzulą
informacyjną dostępną na stronie www.ckpolczyn.pl.

17. Prace złożone w konkursie przechodzą na własność Organizatora, wraz z prawami autorskimi.
18. Uczestnictwo w konkursie oznacza znajomość i akceptację niniejszego Regulaminu.


