
Regulamin KONKURSU 

NAJPIĘKNIEJSZY WIANEK ŚWIĄTECZNY 

 

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Złotowianka. 

2. Czas trwania konkursu: 1.11.2022-16.12.2022 r.  

3. Prace konkursowe nadesłać należy do 2 grudnia 2022 r. 

4. Konkurs przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, zarówno niepełnoletnich jak i 

tych, które ukończyły 18 rok życia, a także dla rodzin tych osób. 

5. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: 

1) Uczestnik indywidualny 

2) Placówka 

3) Rodzina 

6. Uczestnicy konkursu wykonują 1 wianek świąteczny dowolną techniką (materiałowy, 

kwiatowy, z szyszek itp.). Jedna praca może zostać zgłoszona w jednej kategorii. 

7. Wykonane prace powinny zostać podpisane na dopiętej do wianka kartce, umieszczonej w 

kopercie (imię i nazwisko wykonawcy/nazwa placówki, adres, numer telefonu).  Ważne: 

dopięta kartka powinna być umieszczona w taki sposób, by nie została uszkodzona w trakcie 

transportu! 

8. Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która w swojej ocenie będzie 

uwzględniać: 

- poziom artystyczny wykonanej pracy 

- oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetykę wykonania, zaangażowanie. 

9. Komisja wybierze trzy najładniejsze prace w każdej z 3 kategorii oraz, jeśli uzna 

konieczność, wyróżni wybrane prace. Zwycięzcom przyznane zostaną nagrody rzeczowe za 1, 

2, 3 miejsce w każdej kategorii. 

10. Prace należy nadesłać na adres: 

FUNDACJA ZŁOTOWIANKA 

ul. Nieznanego Żołnierza 9/1 

77-400 Złotów 

Z dopiskiem: KONKURS WIANEK ŚWIĄTECZNY 

Zgłoszenia, które napłyną po wskazanym w punkcie 3 terminie, nie będą brane pod uwagę. 

11. Ogłoszenie wyników nastąpi 8 grudnia na stronie internetowej oraz fanpage fundacji. 

Fundacja zastrzega sobie możliwość skontaktowania się jedynie z nagrodzonymi 

uczestnikami. 



 

12. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania wianków na 

cele promocyjne oraz inne na potrzeby fundacji Złotowianka. 

13. Dane osobowe uczestnika konkursu, uzyskane w związku z organizacją i 

przeprowadzeniem Konkursu, będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z 

organizacją i przeprowadzeniem Konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków 

Konkursu. 

15. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych w niniejszym 

Regulaminie, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy 

kodeksu cywilnego. 


