
Regulamin konkursu „Ozdoby choinkowe” 

organizowanego przez Kościański Ośrodek Kultury w Kościanie 

 

 

1. ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest  Kościański Ośrodek Kultury, ul. Adama Mickiewicza 11,  

64-000 Kościan Tel./fax: (65)512-05-75 e-mail: kok.koscian@gmail.com 

 

2. CEL KONKURSU 

a) kultywowanie tradycji 

b) prezentacja ozdób choinkowych 

c) promowanie twórczego i aktywnego spędzania czasu 

d) rozwijanie umiejętności, pasji i kreatywności 

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA 

a) konkurs ma charakter lokalny 

b) w konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Kościana, Gminy Kościan oraz 

Powiatu, zarówno pełnoletni jak i niepełnoletni 

c) konkurs skierowany jest zarówno do amatorów jak i twórców zawodowych 

 

4. OCENA 

a) Jury konkursu (powołane przez organizatora) dokonuje oceny wszystkich własnoręcznie 

wykonanych ozdób choinkowych.  

b) Spośród własnoręcznie wykonanych i przyniesionych ozdób Jury wyłoni trzy najciekawsze 

prace.  

c) Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody pieniężne 

d) Komisja ma prawo dowolnie rozporządzać przyznanymi nagrodami 

e)  decyzje jury są ostateczne i niepodważalne 

f) wyniki konkursu zostaną opublikowanie na stronie Kościańskiego Ośrodka Kultury w dniu 

14.12.2020 r.  

 

5. ZASADY UCZESTNICTWA 

a)  Uczestnicy przynoszą do dnia 11.12. 2020 roku do Kościańskiego Ośrodka Kultury 

- pracę konkursową w postaci własnoręcznie wykonanej ozdoby choinkowej 

- pracę można przynosić do KOK od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 

b) Do prac należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia 

- karta zgłoszenia (do pobrania na stronie) 

about:blank


- w przypadku osób niepełnoletnich kartę zgłoszenia oraz oświadczenie podpisuje rodzic lub 

prawny opiekun 

c) Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

Organizatora danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia w celu realizacji konkursu. 

d) Osoba zgłaszająca musi mieć pełne prawa do złożonej pracy i odpowiada za naruszenie 

dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich, spowodowanych w trakcie 

lub w wyniku realizacji niniejszego konkursu, a w przypadku skierowania z tego tytułu 

roszczeń przeciwko Organizatorowi, podmiot zgłaszający zobowiązuje się do całkowitego 

zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Organizatora z obowiązku 

świadczenia z tego tytułu. 

 

 

6.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wszystkie ozdoby zostaną zawieszone na choince, która stanie na placu Kościańskiego 

Ośrodka Kultury. W związku z tym ozdoby powinny być (w miarę możliwości) odporne na 

warunki atmosferyczne. 

2. Przyniesione ozdoby nie będą podlegać zwrotowi.  

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem należy kontaktować się 

telefonicznie lub mailowo z organizatorem. 

4. Wszelkie sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Organizator. 

5. Laureaci konkursu i osoby wyróżnione zostaną o tym fakcie powiadomieni mailowo/lub 

telefonicznie. 

 

 


