
 
 

 

– REGULAMIN – 

 

I. Organizator Konkursu 
Miejski Dom Kultury 
ul. 1 Sierpnia 9 
37-450 Stalowa Wola 
tel. 15/ 842 09 50 
www.mdkstalowawola.pl  
 

II. Przedmiot Konkursu 
Przedmiotem Konkursu jest twórcze i kreatywne przygotowanie wystroju stoiska 
wystawienniczego podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, który odbędzie się  
18 grudnia 2022 roku przy Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli. 
 

III. Cele Konkursu 

• kultywowanie tradycji związanej ze świętami Bożego Narodzenia, 

• rozwijanie kreatywności, innowacyjności poprzez pobudzenie aktywności twórczej, 

• kształtowanie wyobraźni plastycznej, 

• pobudzenie przedsiębiorczości wśród uczestników Konkursu. 
 

IV. Uczestnicy Konkursu 
W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy zgłoszeni wystawcy Jarmarku 
Bożonarodzeniowego w Stalowej Woli. 
 

V. Warunki uczestnictwa 
1. Każdy chętny do wzięcia udziału w Konkursie, a zgłoszony do udziału w Jarmarku 

Bożonarodzeniowym, wystawca powinien w dniu Jarmarku, tj. 18 grudnia 2022 roku 
dostarczyć do Biura Organizacyjnego wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia. Wzór 
karty dostępny jest na stronie internetowej Organizatora Konkursu 
(www.mdkstalowawola.pl).  

2. Wystrój stoiska należy przygotować w dniu Jarmarku Bożonarodzeniowego,  
tj. 18 grudnia 2022 roku najpóźniej do godz. 12.30. 

http://www.mdkstalowawola.pl/


 
 

 
VI. Ocena prac konkursowych 

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja konkursowa powołana przez 
Organizatora. 

2. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny stoisk 
biorących udział w Konkursie. 

3. Komisja będzie zwracała uwagę na: 

• oryginalność wystroju stoiska i kreatywne podejście do prezentacji asortymentu 
wystawienniczego, 

• ogólny efekt wizualny, 

• estetykę wykonania wystroju stoiska. 
4. Komisja konkursowa dokona oceny wystroju zgłoszonych do Konkursu stoisk 

dwukrotnie –  zarówno w świetle dziennym, jak i nocnym. 
5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Klaster Lasowiacki. 
6. Ogłoszenie wyników Konkursu i przyznanie nagród nastąpi 18 grudnia 2022 roku  

o godzinie 18.00 na scenie Jarmarku Bożonarodzeniowego.  
 

VII. Postanowienia końcowe 
1. Wyniki Konkursu i zdjęcia stoisk zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

Organizatora (www.mdkstalowawola.pl) oraz na jego profilu Facebookowym. 
2. Udział w Konkursie jednoznaczny jest z udzieleniem Organizatorowi prawa  

do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku wystawcy oraz jego stoiska. 
3. Wystawca 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/  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.  
5. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  
6. Sprawy nieobjęte Regulaminem oraz sprawy sporne rozstrzyga Organizator. 

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

