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REGULAMIN KONKURSU NA WYKONANIE OZDOBY ŚWIĄTECZNEJ 

I. Cele konkursu: 
1. Pobudzenie aktywności twórczej mieszkańców oraz rozwijanie zainteresowań 

tradycją Świąt Bożego Narodzenia. 
2. Kształtowanie, promowanie i rozpowszechnianie wśród mieszkańców tradycji 

bożonarodzeniowych. 
3. Prezentacja dokonań twórczości plastycznej artystycznej mieszkańców. 

 

II. Organizator 

1. Organizatorem Konkursu na najpiękniejszą ozdobę świąteczną zwanego dalej 
„Konkursem”, jest Urząd Miejski w Wałbrzychu z siedzibą w Wałbrzychu, pod 
adresem: pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Każdy z Uczestników przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na 
postanowienia zawarte w Regulaminie oraz zobowiązuje się stosować do 
wszelkich innych zapisów niniejszego dokumentu, zwanego dalej „Regulaminem”. 

III. Uczestnicy 

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Wałbrzych. Mieszkańcy, którzy 
zgłoszą swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym 
Regulaminie, zwani są w niniejszym Regulaminie „Uczestnikami”. 

2. Udział w konkursie dotyczy tylko i wyłącznie podmiotów nie prowadzących 

działalności gospodarczej. 

3. Uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie w trzech kategoriach: 
I. Indywidualnej: wykonanie anioła świątecznego dowolną techniką; 
II. Grupowej do 25 osób (organizacje pozarządowe, klasy szkolne, grupy 

nieformalne): wykonanie szopki bożonarodzeniowej dowolną techniką; 
III. Rodzinnej (w tym co najmniej jedno dziecko): wykonanie szopki 

bożonarodzeniowej dowolną techniką. 
4. Dla biorących udział w Konkursie dzieci, wymagana jest zgoda i podpis rodziców 

albo opiekunów  prawnych. Wzór zgody stanowi załącznik 2. 
5. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych  

w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną 
wykluczeni z udziału w Konkursie. 

IV. Zasady Konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie ozdoby świątecznej w dowolnej technice, 
mając na względzie aspekt ekologiczny i recyklingowy, zgodnie z kategorią,  
w której uczestnicy zadeklarują udział.   

2. Każdy Uczestnik lub grupa może zgłosić do Konkursu tylko jedną ozdobę 
świąteczną, wykonaną samodzielnie. 

3. Do każdej pracy powinna być dołączona karta zgłoszeniowa (zał. 1), zawierająca 
następujące informacje: nazwa Konkursu, kategoria, imię i nazwisko 
autora/autorów, klasa, nazwa Szkoły, Stowarzyszenia, Grupy, Organizacji.  

4. Prace należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, do Biura 
Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego, 58 – 300 Wałbrzych, ul. Rynek 23, pok. 
204, w godz. od 8.00 do 14.00 w nieprzekraczalnym terminie do 29.11.2019 r. 
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5. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej 
prezentacji prac. 

6. Prace zniszczone, niezgodne z Regulaminem Konkursu, dostarczone po czasie lub 
bez dołączonej karty zgłoszeniowej nie będą brały udziału w Konkursie.  

7. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi, przechodzą na własność Organizatora. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego rozporządzania pracami 

konkursowymi bez wypłaty honorariów i zgody autorów prac oraz nieodpłatnego 
reprodukowania prac konkursowych w celach promocyjnych. 

9. Dostarczając prace na Konkurs Uczestnik:  
- wyraża zgodę na podanie do wiadomości Organizatora jego danych osobowych 
(imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania),  
- wyraża zgodę na podanie do wiadomości publicznej jego danych osobowych: 
imię i nazwisko, wiek, informacja, do której szkoły uczęszcza, 
- przenosi na Organizatora autorskie prawa do wielokrotnego eksponowania prac 
oraz zamieszczania zdjęć wykonanych prac w materiałach reklamowych  
i wszelkiego rodzaju wydawnictwach. 

V. Kryteria oceny 

1. Prace ocenia powołane przez Organizatora bezstronne Jury. Oceniane będą: 
- estetyka wykonanej pracy, 
- samodzielność wykonanej pracy,  
- technika wykonania pracy, 
- kreatywność i indywidualne podejście do tematu. 

2. Decyzje Jury są ostateczne. 

VI. Nagrody  
1. Rozstrzygnięcie Konkursu i wyłonienie zwycięzców nastąpi w dniu 5 grudnia 2019 r. 

w siedzibie Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego w Wałbrzycha, ul. Rynek 

23, II p., pok. 204.  

2. O wynikach Konkursu Uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem 
informacji telefonicznej oraz e-mailowej, niezwłocznie po zakończeniu obrad Jury. 

3. Nagrody będą przyznane w każdej z kategorii od I do III miejsca.  
4. W przypadku nagrody w kategorii Grupowej, o podziale nagrody decyduje 

samodzielnie  zwycięska grupa. 

5. Nagrody zostaną osobiście wręczone zwycięzcom, na scenie podczas Jarmarku 
świątecznego, w dniu 13 grudnia br., między 15:30 - 16:00. W przypadku braku 
możliwości osobistego odbioru nagrody w wyznaczonym terminie, zwycięzcy 
będą mogli odebrać nagrody w Biurze Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego, 
ul. Rynek 23, II p. pok. 204 w godzinach pracy Urzędu.   

6. Fundatorami nagród rzeczowych są: 
Biuro Turystyczno - Usługowe „JUVENTUR WAŁBRZYCH” Sp. z o.o., 

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, Biuro Usług Turystycznych ZBUTA, Kids Tech Sp. 

z o.o., JUMP PLANET, Biuro Turystyczne OMNIBUS, Gmina Wałbrzych, Radni Rady 

Miejskiej Krzysztof Kalinowski, Rafał Glapiński i Andrzej Mielczarek, Kręgielnia 

WARKA, Cukiernia K. M. Świerczyńscy i Wspólnicy Sp. J. 

 

 

 



 
Projekt pn.: “Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” 

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 
 

7. Rodzaje nagród: 

 

 kategoria 

grupowa  

do 25 osób 

kategoria 

rodzinna 

kategoria 

indywidualna 

  

rodzaj nagrody 

 

 

rodzaj nagrody 

 

rodzaj nagrody 

I miejsce wycieczka 

autokarowa do 

Kotliny Kłodzkiej. 

voucher 

wycieczkowy o 

wartości 500 zł 

wycieczka do Pragi 

dla dwóch osób +  

domek z piernika 

 

II  miejsce voucher grupowy na 

zajęcia w KIDS 

TECH 

 

vouchery do Jump 

Planet + 

domek z piernika 

 

voucher 

wycieczkowy o 

wartości 200 zł 

III miejsce gra Tajemniczy 

Wałbrzych +  

domek z piernika 

voucher zakupowy o 

wartości 300 zł do 

salonu Sporting 

Wałbrzych 

 

3 vouchery na 

kręgielnię + 

dowolna Pizza 

 

WYRÓŻNIENIE domek z piernika domek z piernika domek z piernika 

 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

8. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
internetowej www.rewitalizacja.walbrzych.pl. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.  
10. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy prawa polskiego. 
11. Nadesłane na Konkurs dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez 

Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu. Zakres przetwarzanych danych 
obejmuje dane wskazane w Karcie Zgłoszeniowej. Dane będą chronione zgodnie  
art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych)".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


