
Regulamin ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DLA RODZIN 

 

Niniejszy regulamin reguluje zasady ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DLA RODZIN, zwanego 

dalej Konkursem. 

 

§1 Organizator 

Organizatorem Konkursu jest fundacja Złotowianka, z siedzibą w Złotowie, przy ul. Widokowej 1, 

77-400 Złotów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000308316. 

 

§2 Czas trwania Konkursu 

Konkurs rozpoczyna się 18 listopada 2019 r. i trwa do 14 grudnia 2019 r. 

Finał Konkursu nastąpi 14 grudnia 2019 r., podczas Gwiazdkowego Rynku fundacji Złotowianka, 

na placu Paderewskiego w Złotowie. 

 

§3 Uczestnicy Konkursu 

Uczestnikami Konkursu mogą być rodziny, złożone z 4 osób (min. 1 dziecko), które w czasie 

trwania Konkursu przystąpią do niego zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. 

 

§4 Zasady Konkursu 

Aby wziąć udział w Konkursie rodziny muszą nadesłać zgłoszenie chęci udziału w Konkursie – w 

terminie do 30 listopada 2019 r. - wyłącznie emailem na adres: angelika@fundacjazlotowianka.pl. 

Do konkursu zakwalifikuje się 5 najszybciej zgłoszonych rodzin – o kwalifikacji zdecyduje 

bowiem kolejność zgłoszeń. 

(formularz zgłoszenia – załącznik nr 1 do Regulaminu jest dostępny na stronie fundacji, w siedzibie 

fundacji oraz na portalu zlotowskie.pl) 

 

Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem się 

do ich przestrzegania. 

 

Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez 

Organizatora wyłączenie w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród. 

 

Konkurs jest jednoetapowy. W każdej konkurencji muszą brać udział wszyscy członkowie rodziny. 

 

14 grudnia drużyny zmierzą się w następujących konkurencjach: 

1) test wiedzy o świętach (forma pisemna) 

2) prezentacja świątecznie przebranej rodziny i przybyłych z nią kibiców 

3) świąteczna dekoracja (przygotowana wcześniej i zaprezentowana na scenie) 

4) wykonanie przez drużynę kolędy lub świątecznej piosenki (tylko śpiew - organizator nie ma 

możliwości nagłośnienia instrumentów; dopuszcza się udział w śpiewie kibiców) 

5) konkurencja fotograficzna – niespodzianka 

 

Efekty i wyniki poszczególnych konkurencji mogą zostać opublikowane na stronie internetowej 

Organizatora. Organizator zastrzega sobie również prawo do publikacji relacji z konkursu na innych 

stronach internetowych i w mediach. 

Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu zaprezentowanie w Konkursie prac zawierających 

treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. 

 

§5 Nagrody 

14 grudnia 2019 r. Komisja Konkursowa przyzna trzy nagrody: za I, II i III miejsce. 

Łączna pula nagród wynosi 2300 zł. 

Wszystkie nagrody zostaną wydane zwycięzcom 14 grudnia 2019 r. 
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Miejsca przyznane będą według liczby uzyskanych punktów przyznanych przez poszczególnych 

członków Komisji Konkursowej. 

W przypadku, gdy dwie lub więcej rodzin otrzyma jednakową liczbę punktów, o ostatecznym 

rozstrzygnięciu zadecyduje przewodniczący Komisji Konkursowej. 

Komisja Konkursowa może przyznać także wyróżnienia. 

 

§6 Komisja regulaminowa Konkursu 

Nad przebiegiem poszczególnych konkurencji, wyborem laureatów oraz prawidłowością całego 

Konkursu będzie czuwać Komisja regulaminowa. 

W poszczególnych konkurencjach Komisja oceniać będzie: 

- wiedzę o świętach każdej z drużyn 

- wygląd, oryginalność świątecznych przebrań, pomysłowość drużyny oraz ilość przybyłych z nią 

kibiców 

- sposób prezentacji na scenie, wybór utworu i jego wykonanie 

- wybór świątecznej dekoracji, jej atrakcyjność, wykonanie, estetykę, ilość włożonej pracy 

 

§7 Inne postanowienia 

Wszystkie prace przekazane w czasie trwania Konkursu przechodzą bez wynagrodzenia na 

własność fundacji Złotowianka wraz z prawem do korzystania i rozporządzania w sposób 

nieograniczony. 

 

Regulamin Konkursu jest dostępny w fundacji Złotowianka, na stronie fundacji Złotowianka oraz 

na portalu zlotowskie.pl. 

 

Otrzymane w Konkursie nagrody nie podlegają wymianie na inne oraz nie mogą być wymienione 

na ekwiwalent pieniężny. 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 


