
 

 

 

 

 

  WIANEK ŚWIĄTECZNY 

   Regulamin Konkursu 

          CELE KONKURSU 

1. Propagowanie tradycji związanej z tematyką  Świąt Bożego Narodzenia 
2. Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej 

3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej 
4. Stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych 
 

             POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa 
               w Konkursie na Wianek Świąteczny 

2. Organizatorem Konkursu jest Ostrzeszowskie Centrum Kultury, 
            ul. Gorgolewskiego 2, 63-500 Ostrzeszów 

3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: 
         www.ock.ostrzeszow.pl 

4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie Wianka Świątecznego. 
 

            ZASADY KONKURSU 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie przez uczestnika 
          Formularza Zgłoszeniowego 

https://forms.gle/WbTZDfnCWNfPeGv77 
 

2. Wykonanie Wianka Świątecznego o dowolnej wielkości, w formie koła 
3. Można wykonać wianek przy zastosowaniu dowolnych technik, preferowane 

wykorzystywanie materiałów naturalnych 
4. Stroiki mogą być  wykonane indywidualnie, grupowo, rodzinnie. 

5. W konkursie mogą wziąć udział zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli. 
Organizator nie przewiduje podziału na kategorie wiekowe 

6. Uczestnicy Konkursu wyrażają  zgodę na podanie, przetwarzanie i publikowanie w 
mediach oraz na stronach internetowych swoich danych osobowych oraz zdjęć prac 
przez Organizatora na potrzeby przeprowadzenia Konkursu 

https://forms.gle/WbTZDfnCWNfPeGv77


    KRYTERIA I ZASADY OCENY 

1. Oceny dokona 3-osobowa Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora 
Ostrzeszowskiego Centrum Kultury 

2. Ocenie podlegać będzie oryginalność kompozycji, pomysłowość, estetyka 
wykonania, wykorzystanie materiałów naturalnych oraz wkład pracy 

3. Zostaną przyznane trzy nagrody: I miejsce, II miejsce, III miejsce 
4. Prace należy dostarczyć do Muzeum Regionalnego /od wtorku do piątku 
w godzinach 10.00 – 15.30/ w terminie do 10.12.2021 r. 

5. Wianki zostaną  zaprezentowane podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, 
11.12 na ostrzeszowskim Rynku. 

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi również  podczas Jarmarku. 
 
 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień  niniejszego Regulaminu 
2. Organizator ma prawo wykorzystać zdjęcia wykonanych wianków świątecznych 

do celów promocyjnych. 
3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym 

zasady Konkursu. 
     4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą  rozwiązywane przez 
    Organizatora, a wszelkie decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne. 

5. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków 
Regulaminu Konkursu. 


