
                                                                                                        
 

 

 
 

Regulamin Konkursu  
Bożonarodzeniowego 

 
§ 1 

 
Organizatorzy 

 
Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa 
Działania. 

 
§ 2 

 
Cel Konkursu 

 
Celem Konkursu jest : 

1. podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami  Bożego Narodzenia 
poprzez  kultywowanie i popularyzację sztuki ludowej 

2. aktywizacja i pobudzenie inicjatywy środowisk lokalnych poprzez 
zaangażowanie w aranżację i budowę szopek bożonarodzeniowych oraz 
przygotowania innych elementów dekoracyjnych związanych z tematyką 
bożonarodzeniową 

3. wzbogacanie wiedzy o tradycjach, obrzędach oraz zwyczajach lokalnych  
4. ożywienie poczucia obowiązku pielęgnowania zwyczajów i obrzędów 

 
§ 3 

 
Tematyka i Kategorie Konkursu 

 
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy – szopki 
bożonarodzeniowej lub ozdoby świątecznej – stroika. 
Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji, nawiązanie do zwyczajów  
i obrzędów ludowych. 
 
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: 

1. Kategoria A –  „Szopka bożonarodzeniowa”; 
2. Kategoria B – „ozdoba świąteczna - stroik”. 

 
§ 4 

 
Uczestnicy Konkursu 

 
Uczestnikami Konkursu mogą być działające na terenie LGD : 

1. formalne lub nieformalne organizacje  
2. koła gospodyń wiejskich 
3. osoby fizyczne – dorośli 



4. Dzieci – finaliści gminnych konkursów bożonarodzeniowych (po 1 osobie z 1 
kategorii)   

 
§ 5 

 
Ogólne warunki uczestnictwa 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie Karty zgłoszeniowej, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz jej złożenie osobiście 

lub za pośrednictwem operatora pocztowego w siedzibie Biura Stowarzyszenia 

„Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, Tryńcza 375. lub drogą elektroniczną 

na adres  : krainasanu.lgd@gmail.com  

1. Zgłoszenia należy składać w terminie do 18.12.2013 r. do godz. 15.00 

2. Każdy z uczestników wymienionych w § 4 może zaprezentować tylko jedną 

pracę konkursową  z jednej lub z dwóch kategorii. 

3. każda praca powinna zawierać karteczkę z danymi autora ( imię, nazwisko, 

adres) 

4. Prace zostają dostarczone przez uczestników w miejsce przeprowadzenia finału 

konkursu   w dniu finału. 

5. Zgłaszający pracę oświadcza, że jest ona jego autorskim dziełem. 

6. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza również pełną i nieodwołalną akceptację 

warunków niniejszego regulaminu. 

 

§ 6 

Ocena  

1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów 

specjalnie do tego celu. 

2. Ocena dokonana zostanie według następujących kryteriów:  

- ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu,  
- dobór i wykorzystanie materiałów ( w szczególności naturalnych), 
- powiązania z lokalną tradycją, motywy regionalne  
- estetyka oraz trwałość pracy. 
- pomysłowość wykonania 

3. Ocena Komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

 

§ 7 

Nagrody  

1. Za  zajęcie I , II i III miejsca w obu kategoriach zostaną przyznane nagrody 

rzeczowe.   

2. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają wyróżnienia również w postaci nagrody 
rzeczowej. 

3.  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

mailto:krainasanu.lgd@gmail.com


4. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
oraz  Biuletynie Informacyjnym Stowarzyszenia.  

 

§ 8 

Rozstrzygnięcie konkursu  

 

1. Finał  Konkursu i wręczenie nagród jego laureatom odbędzie się 22.12.2013 r. 

o godz. 14:00 w Zespole Szkół w Szówsku. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


