
Konkurs na SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 

I Organizator konkursu: 
Organizatorem konkursu jest Jeleniogórskie Centrum Kultury filia Muflon, ul. Cieplicka 172 58-570 
Jelenia Góra. 
 
II Cele konkursu: 
1. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczestników. 
2. Popularyzowanie wiedzy o tradycjach związanych z Bożym Narodzeniem. 
 
III Uczestnicy konkursu: 
Konkurs adresowany jest do uczestników grudniowego Poranka Rodzinnego, którzy zakupili bilet na 
Poranek Rodzinny – Folkowe Love/Podłaźniczki i pierniczki w dniu 11.12.2022. 
 
IV Warunki uczestnictwa: 
1. Na konkurs należy przygotować szopkę bożonarodzeniową, wykonaną z dowolnych materiałów. 
2. Forma szopki i jej wykonanie musi reprezentować poszanowanie dla tradycji bożonarodzeniowych. 
3. Prace należy dostarczyć osobiście do dnia 7.12.2022 godz. 19:00 do sekretariatu JCK Muflon przy 
ul. Cieplickiej 172 w Jeleniej Górze. 
4. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że akceptuje warunki zawarte w niniejszym 
regulaminie. 
5. Do szopki należy dołączyć dane autora: imię i nazwisko, wiek. 
6. Przekazujący pracę na konkurs: 
a. oświadcza, że jest jej autorem i przysługują mu prawa majątkowe i osobiste do pracy 
b. wyraża zgodę na jej wykorzystanie w celu promocji działalności Jeleniogórskiego Centrum Kultury 
(publikacja pracy na stronie internetowej muflon.sobieszow.pl, w serwisie facebook.com/jckmuflon, 
miejskich serwisach informacyjnych i w materiałach drukowanych). 
7. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest dołączenie zgody opiekuna prawnego na udział 
w konkursie wraz z akceptacją regulaminu konkursu. 
8. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych i wizerunku, wyłącznie na potrzeby konkursu oraz promocji działań Jeleniogórskiego 
Centrum Kultury (publikacja wyników na stronie internetowej muflon.sobieszow.pl oraz serwisie 
facebook.com/jckmuflon). 
9. Administratorem danych osobowych jest Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60 58-500 
Jelenia Góra. 
 
V Termin konkursu: 
1. Podpisane prace należy przynieść do dnia 7.12.2022 godz. 19:00 do sekretariatu JCK Muflon przy 
ul. Cieplickiej 172 w Jeleniej Górze. 
2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 11.122022 pomiędzy godz. 12:00-
13:00 podczas Poranka Rodzinnego. 
 
VI Nagrody: 
1. Powołana przez Organizatora komisja oceni prace i wyłoni laureatów, którzy otrzymają nagrody 
rzeczowe. 
2. Dla każdego autora pracy przewidziana jest niespodzianka. 
 
VII Zwrot prac: 
Przekazane na konkurs prace, po ogłoszeniu wyników zwracane są uczestnikom. 
 
VIII Postanowienia końcowe: 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt malej ilości 
przekazanych prac. 
2. Wszelkich informacji o konkursie można uzyskać w sekretariacie JCK Muflon pod numerem 
telefonu 75 755 37 70. 


