
Regulamin konkursu na kartkę Bożonarodzeniową 

 

§1 

Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Miączyn. 

2. Adres organizatora: Miączyn 107, 22-455 Miączyn. 

3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: Aleksandra Jarosiewicz, 

aleksandra.rybczynska@miaczyn.pl, telefon: 0 84 618 00 05 wew. 43 

 

§2 

Założenia organizacyjne 

1. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby chętne z terenu Gminy Miączyn wysyłając 

jedną pracę. 

2. Uczestnicy konkursu będą podzieleni na trzy kategorie wiekowe: 

- dzieci i młodzież do 18 roku życia, 

- kategoria open od 18 roku życia. 

3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej 

oraz nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest 

jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach. 

4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby 

plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage) lub w wybranym 

graficznym programie komputerowym. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy 

plastyczne płaskie. 

5. W przypadku przesłania przez uczestników konkursu większej liczby prac niż zostało 

to określone w regulaminie, komisja zastrzega sobie prawo do wyboru jednej pracy 

konkursowej podlegającej ocenie. Pozostałe prace zostaną odrzucone. 

6. Prace dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie lub wykonane 

niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane. 

 

 

 

 



§3 

Ocena prac oraz komisja 

1. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 9 grudnia 2022 r. osobiście  

w siedzibie organizatora w godzinach od 7.30 do 15.30 lub na wskazany w regulaminie 

adres e-mailowy w pdf (dotyczy tylko prac wykonanych za pomocą dostępnych programów 

graficznych). 

2. Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie pracy autorskiej 

w celu wydrukowania  i rozpowszechnienia z życzeniami Świątecznymi przez Gminę 

Miączyn oraz dane osoby w celu kontaktu ogłoszenia wyników. 

3. W wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez 

organizatora. 

4. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób: 

- zgodność pracy z tematem 

- jakość wykonania 

- oryginalność i pomysłowość 

- walory artystyczne takie jak, kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania 

- stopień trudności wykonania. 

 

§5 

Ogłoszenie wyników konkursu 

1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 13 grudnia 2022 roku. 

2. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej 

organizatora konkursu. 

3. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailowo  

o wynikach konkursu. 

4. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną wydrukowane i wysłane z życzeniami 

na Święta Bożego Narodzenia. 

 

§6 

Nagrody główne 

1. Organizator konkursu przyzna w każdej z wymienionych w regulaminie kategorii trzy 

nagrody główne za trzy pierwsze miejsca oraz dwa wyróżnienia. 

2. Organizator zastrzega sobie wręczenie większej liczby wyróżnień w przypadku 

wysokiego poziomu artystycznego konkursu. 



§7 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki 

prowadzenia konkursu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub 

opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora. 

3. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik 

konkursu.  

4. Koszty przejazdu do miejsca odebrania nagrody również nie obciążają 

organizatora. 

 

Zastępca Wójta Gminy 

 

Jarosław Stoń 

/podpisano elektronicznie/ 
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