
           
           
           
     

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie” 

 

 

REGULAMIN KONKURSU pn. 

„NAJŁADNIEJSZY STROIK ŚWIĄTECZNY” 

  
1. ORGANIZATOR KONKURSU  

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik. 

2. PRZEDMIOT KONKURSU  

Przedmiotem konkursu jest wykonanie stroika świątecznego.  

3. CEL KONKURSU  

Celem konkursu jest:  

 propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Bożego Narodzenia,  

 stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy 

na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia stroików 
bożonarodzeniowych,  

 powrót do tradycji wykonywania stroików bożonarodzeniowych,  

 rozwijanie wrażliwości estetycznej. 

4. UCZESTNICY  

Konkurs adresowany jest Kół Gospodyń Wiejskich oraz organizacji pozarządowych                 

z terenu powiatu kraśnickiego.  

5. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE  

 Wykonanie stroika świątecznego o dowolnej wielkości i kształcie.  

 Możliwość zastosowania dowolnych technik.  

 Preferowane użycie materiałów naturalnych.  

 Przytwierdzenie do pracy metryczki zawierającej następujące informacje:  

 Nazwę KGW lub nazwę organizacji pozarządowej. 

Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić za pomocą Karty zgłoszeniowej stanowiącej         

zał. nr 1 do Regulaminu i przesłanie jej do Biura LGD Kraśnik ul. Słowackiego 7, 23-210 

Kraśnik lub mailem: biuro@lgdkrasnik.pl do 11 grudnia 2017r. 
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6. OCENA PRAC  

1. Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane selekcji przez Komisję Konkursową 

powołaną przez Prezesa Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej.  

2. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa a wyniki oceny zostaną ogłoszone w dniu         

14 grudnia 2017r. podczas Spotkania Bożonarodzeniowego organizowanego przez LGD 

Kraśnik w Ośrodku Kultury w Urzędowie.  

Przy ocenie stroików świątecznych Komisja zastosuje następujące kryteria:  

 estetyka wykonania  

 walory artystyczne pracy.  

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Zgłoszenie stroików do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do 

nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r.              

o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do 

publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz              

w Internecie. Stroiki, które uzyskają I, II i III miejsce przechodzą na własność 

Organizatora. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas 

transportu.  

Wszystkie informacje dotyczące spraw niewyszczególnionych w regulaminie otrzymacie 

Państwo pod numerem telefonu 81 825 27 27.  

 


