
ROZDZIAŁ I
INFORMACJE OGÓLNE

1. Konkurs  pn.  „Ekologiczny Wianek Sobótkowy”  odbędzie  się  w Nowogardzie  w dniu
29.06.2019r.  Organizatorem  Konkursu  (zwanym  dalej:  „Organizatorem”)  jest
Nowogardzki Dom Kultury.

2. Adres Biura Organizacyjnego: 

Nowogardzki Dom Kultury, 
Plac Wolności 7, 
72-200 Nowogard, 
tel.  91  39  26  283,  fax  91  39  26  263,
email: sekretariat@ndk.pl   

3. Terminy:

 dostarczenie wianka – 20 czerwca 2020 r. w godz. 16:00 – 18:00

 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – 20 czerwca 2020 r., godz. 18:30 

ROZDZIAŁ II
CELE

KONKURSU
4. Kultywowanie tradycji „Nocy sobótkowej”.   
5. Nawiązanie do tradycji wicia wianków.   
6. Aktywizacja społeczno-kulturalna.  
7. Pobudzanie do aktywności twórczej.  

  

ROZDZIAŁ III
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

8. Konkurs  ma  charakter  otwarty,  skierowany  jest  do  wszystkich  mieszkańców Gminy
Nowogard.     

9. Przedmiotem Konkursu jest wianek wykonany z żywego materiału roślinnego (kwiaty,
zboża,  trawy,  gałązki,  liście,  zioła  itp.),  udekorowany  przymocowaną  na  trwałe
świecą/świecami.   

10.Wianki wykonane ze sztucznych materiałów nie będą brały udziału w Konkursie.  
11.Średnica wianka powinna wynosić maksymalnie 40 cm.  
12.Wianek powinien być umieszczony na niezatapialnej  podstawie (podstawa nie może

być wykonana z materiałów szkodliwych dla środowiska np. styropian; preferowany jest
krzyżak z drewna).  

13.Prace konkursowe muszą być wykonane własnoręcznie.   
14.Praca  powinna  zawierać  mocno  przytwierdzoną  do  wianka  metryczkę  z  imieniem  i

nazwiskiem autora/autorki i numerem telefonu. Dane osobowe uczestników pozyskane
są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.  
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15.Wianek z metryczką należy dostarczyć w dniu 20.06.2020 r., w godzinach od 16:00 do
18:00  na  Plac  Szarych  Szeregów  w  Nowogardzie.  Przekazując  pracę  na  Konkurs
uczestnicy zgadzają się na jej ekspozycję podczas wydarzenia, które odbędzie się
20.06.2020 r.  na  Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie  oraz  puszczenie  ich  na
wodę po jego zakończeniu.  

ROZDZIAŁ IV
OCENA I NAGRODY

16.Prace dostarczone na Konkurs oceniać będzie komisja powołana przez Organizatora.
17.Kryteria oceny:  

 staranność wykonania;  

 dobór materiałów;   

 zgodność  z  wymogami  regulaminu;     ogólne  wrażenie  artystyczne;   
estetyka wykonania.   

18.Komisja wyłoni laureatów i przyzna nagrody za I, II i III miejsce.
19.Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  
20.Ogłoszenie wyników i  wręczenie nagród nastąpi w dniu 20 czerwca 2020 r. około

godz. 18:30 podczas wydarzenia „Sobótkowe CudaWianki”, które odbędzie się na Placu
Szarych Szeregów w Nowogardzie. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe
za I, II i III miejsce. Nagrodą główną jest tablet. 

  

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dostarczenie  pracy  na Konkurs  jest  równoznaczne z  wyrażeniem przez Uczestnika
zgody  na  warunki  Regulaminu,  a  także  na  przetwarzanie  danych  osobowych
Uczestników  dla  potrzeb  działalności  Organizatora.  Udział  Uczestnika  w  Konkursie
oznacza  jego  akceptację  zasad  zawartych  w  niniejszym  Regulaminie.  Regulamin

Dyrektor
Nowogardzkiego Domu Kultury

mgr Aneta Drążewska



Konkursu  zostanie  udostępniony  na  stronie  internetowej  Nowogardzkiego  Domu
Kultury www.ndk.pl 

http://www.ndk.pl/
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