
 
 

REGULAMIN 

KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ CHOINKĘ 

 

I. Organizator konkursu 

Miejski Dom Kultury 

ul. 1 Sierpnia 9 

37-450 Stalowa Wola 

www.mdkstalowawola.pl  

II. Przedmiot konkursu 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie przestrzennej choinki przy wykorzystaniu dowolnych 

technik i naturalnych materiałów. Wysokość choinki powinna mieścić się w przedziale od 20 

do 50 cm.  

III. Cele konkursu 

 kultywowanie tradycji związanej ze świętami Bożego Narodzenia, 

 rozwijanie kreatywności, innowacyjności poprzez pobudzenie aktywności twórczej, 

 kształtowanie wyobraźni plastycznej, 

 rozwijanie zdolności manualnych i pracy zespołowej, 

 prezentacja wykonanych prac. 

IV. Uczestnicy konkursu 

W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli. 

Uczestnikami konkursu mogą być grupy twórcze tj. maksymalnie trzyosobowy zespół,  

w którym przynajmniej jedna osoba jest pełnoletnia.  

V. Warunki uczestnictwa 

1. Prace konkursowe należy dostarczyć do Organizatora (sekretariat MDK) w dniach 12 – 13 

grudnia w godz. 8:00 – 16:00. 

2. Do każdej pracy powinna być dołączona wypełniona i podpisana karta zgłoszenia, która jest 

dostępna na stronie Organizatora konkursu.  

VI. Ocena prac konkursowych 

1. Komisja konkursowa powołana przez Organizatorów decyduje o wyłonieniu zwycięzców. 

2. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac. 

3. Komisja będzie zwracała uwagę na: 

 oryginalność kompozycji, 

http://www.mdkstalowawola.pl/


 
 

 brak elementów gotowych, 

 estetykę wykonania,        

 wykorzystanie materiałów naturalnych. 

4. Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród rzeczowych nastąpi dnia 15 grudnia 2019 roku o 

godz. 17:00 podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego. Obecność co najmniej jednego 

przedstawiciela grupy twórczej podczas ogłoszenia wyników jest obowiązkowa. 

5. Prace będą wyeksponowane w holu Miejskiego Domu Kultury od dnia 17 grudnia 2019 roku 

do dnia 31 stycznia 2020 roku.  

VII. Postanowienia końcowe 

1. Wyniki konkursu i zdjęcia prac zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora pod 

adresem: www.mdkstalowawola.pl oraz na profilu Facebook. 

2. Uczestnik konkursu może odebrać swoją pracę od dnia 3 lutego 2020 roku do dnia 10 lutego 

2019 roku. 

3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem Organizatorowi prawa do nieodpłatnego 

wykorzystywania wizerunków autorów i ich prac konkursowych. 

4. Osoba, rodzice, opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych przez Administratora danych, którym jest Organizator konkursu, do celów 

związanych z organizacją niniejszego wydarzenia, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego, Rady (UE)2016/679 z dnia 27.04.2016 r. 

https://www.mdkstalowawola.pl/2018/06/29/miejski-dom-kultury/sprawy-publiczne/rodo-

klauzula-informacyjna/  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.  

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

7. Sprawy nie objęte regulaminem oraz sprawy sporne rozstrzyga Organizator. 
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