
REGULAMIN konkursu na „Najpiękniejszy wianek świętojański”

Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Jeleniogórskie Centrum Kultury filia Muflon, ul. Cieplicka 172 58-570
Jelenia Góra.

Cele konkursu:
1. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczestników.
2. Popularyzowanie wiedzy o tradycjach związanych z Nocą Świętojańską.

Uczestnicy konkursu:
Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych uczestników bez ograniczeń wiekowych.

Warunki uczestnictwa:
1. Na konkurs należy przygotować wianek świętojański, wykonany z naturalnych materiałów.

2. Wianki można wykonywać indywidualne lub zbiorowo.

3.  Prace  należy  dostarczyć  osobiście  w  dniu  12  czerwca  2022  o  godz.  12:00  na  teren
Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej, ul. Bronisława Czecha 14, 58-570 Jelenia Góra.

4. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że akceptuje warunki zawarte w niniejszym
regulaminie.

5. Do wianka 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.

Termin konkursu:
1.  Podpisane  prace  należy  przynieść  w  dniu  12  czerwca  2022  o  godz.  12:00  na  teren
Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej, ul. Bronisława Czecha 14, 58-570 Jelenia Góra.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 12 czerwca 2022 pomiędzy godz. 12:00-13:00 podczas
Jarmarku  Świętojańskiego,  organizowanego  na  terenie  Transgranicznego  Centrum  Turystyki



Aktywnej.

Nagrody:
1. Powołana przez Organizatora komisja oceni prace w dwóch kategoriach: 
I – prace indywidualne
 do 10 lat
 od 10 – 15 lat
 od 16 lat

II – prace zbiorowe

Nagrody zostaną wręczone 12 czerwca 2022 podczas Jarmarku Świętojańskiego, organizowanego
na terenie Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej.

2. Dla wszystkich chętnych, po wręczeniu nagród odbędzie się pochód z wiankami nad pobliski
staw i puszczanie wianków na wodę.

Zwrot prac:
Przekazane na konkurs prace, po ogłoszeniu wyników zwracane są uczestnikom.

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.


