
REGULAMIN 
 

Gminny Konkurs Dekoracji Bożonarodzeniowych 
 

Kultywowanie lokalnych tradycji oraz przekazywanie ich młodemu pokoleniu jest 
niezwykle istotnym elementem w tworzeniu poczucia przywiązania do miejsca 
zamieszkania. Popularyzując twórczości własną, która ubarwia i wzbogaca naszą kulturę 
zapraszamy mieszkańców Gminy i Miasta Rychwał do udziału w konkursie związanym                  
z tematyką Świąt Bożego Narodzenia.  

I. Organizator 
1. Burmistrz Rychwała. 
2. Sołtys i Rada Sołecka wsi Kuchary Kościelne. 
3. Koło Gospodyń Wiejskich w Kucharach Kościelnych. 
4. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 
II. Cele konkursu 

1. Pobudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonywania bombek, stroików oraz szopek 
bożonarodzeniowych z wykorzystaniem akcentów regionalnych. 

2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci, młodzieży,                  
a także dorosłych mieszkańców Gminy Rychwał. 

3. Promocja zdrowego stylu życia jak i również alternatywnych form spędzania czasu 
wolnego. 

4. Rozwijanie w ramach profilaktyki problemowej różnorodnych zainteresowań wśród 
społeczności lokalnej. 
 

III. Termin i miejsce  
1. 14 grudnia 2014 r. godz. 14:30. 
2. Sala OSP w Kucharach Kościelnych. 
3. Prace należy dostarczyć w dniu 14 grudnia 2014 r. w godz. 13:00 - 14:00 - sala OSP                                      

w Kucharach Kościelnych. 
 
IV. Warunki uczestnictwa 
1. Prawo udziału w konkursie mają mieszkańcy Gminy Rychwał, którzy wypełnią Kartę 

zgłoszeniową, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i przedłożą ją wraz 
pracą w dniu 14.12. 2014 r. 

2. Każdy z uczestników konkursu może zaprezentować tylko jedną pracę konkursową              
w następujących kategoriach: 
A - bombka, 
B - stroik, 
C - szopka bożonarodzeniowa. 

3. Zgłaszający pracę oświadcza, że jest ona jego autorskim dziełem. 
4. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza również pełną i nieodwołalną akceptację 

warunków niniejszego regulaminu. 
5. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 lat, zobowiązani są uzyskać pisemną zgodę rodziców 

lub opiekunów na uczestnictwo w konkursie. 
6. Osoby biorące udział w konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

wyłącznie do celów konkursu (w tym publikacji prasowej). W przypadku osób, które nie 
ukończyły 18 lat, zgodę wyraża rodzic lub opiekun. 

7. Koszty związane z wykonaniem prac ponoszą uczestnicy konkursu. 
 
V. Ocena konkursowa 
1. Uczestnik (uczestnicy) konkursu zgłasza(ją) do oceny wykonane bombki, stroik lub 

szopkę bożonarodzeniową. 
2. Prace konkursowe oceniane będą w trzech kategoriach: 
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a) najładniejsza(e) bombka(i), 
b) najładniejszy stroik, 
c) najładniejsza szopka bożonarodzeniowa. 

3. Każda praca powinna być opatrzona wizytówką z numerem nadanym podczas 
przyjmowania prac w dniu 14.12. 2014 r. 

4. Ocenie poddane będą: 
a)  technika wykonania, 
b)  elementy tradycji, 
c)  opracowanie, dobór i wykorzystanie materiałów, 
d)  estetyka, ogólne wrażenie artystyczne. 

5. Prace oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną w dniu odbywania się 
konkursu. W każdej kategorii przyznane zostanie I, II, III miejsce oraz wyróżnienie. 

 
 

VI. Postanowienia końcowe 
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 14 grudnia 2014 r. 
2. Wszystkie sprawy sporne nie ujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga organizator 

konkursu. 
3. Szczegółowych informacji dotyczących organizacji konkursu udzielają: 

- p. Magdalena Głąb, p. Joanna Michalak - Urząd Gminy i Miasta w Rychwale, Plac 
Wolności 16, pokój nr 8, tel. 63 2481001 w. 19 

 


