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 Regulamin: 

Konkursu na „Najciekawszą Kartkę Bożonarodzeniową” 
Niniejszy regulamin  stanowi dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w 

Konkursie „Najciekawsza Kartka Bożonarodzeniowa” organizowana przez Pomorski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego Oddział w Słupsku 

  

1. Organizator: 

 Za organizację i przebieg Konkursu odpowiadają pracownicy PODR Oddziału w 

Słupsku 

2. Kryteria uczestnictwa: 

 Uczestnikami Konkursu mogą być mieszkańcy obszarów wiejskich Powiatu 

Słupskiego 

Uczestnictwo w Konkursie należy zgłaszać do: 

 PODR Oddział w Słupsku  przy ul. 3-go Maja 44 lub 

 Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, ul. Wodna 20/4 

 

kontakt: Alicja Staciwa, e-mail a.staciwa@podr.pl, nr tel.: 797 010 682  

 

3. Cele: 

Konkurs organizowany jest w celu: 

 kultywowania tradycji związanej ze Świętami Bożego Narodzenia, 

 rozwijania wyobraźni przestrzennej, 

 prezentacja talentów  manualnych, 

 integracja społeczności wiejskiej i miejskiej, 

 wymiana doświadczeń. 

 

4. Czas i miejsce trwania: 

 Konkurs odbędzie się 16 grudnia 2018 roku o godzinie 10.00 na terenie Gminy 

Kobylnica przy ul. Wodnej 20/4  podczas „VII Powiatowego Pokazu Stołu 

Bożonarodzeniowego”.  

 

5. Przebieg: 

 w Konkursie można składać kartki świąteczne wykonane dowolną  techniką i z 

dowolnych materiałów, 

 uczestnik może zgłosić dwie pracę, 

 do każdej pracy należy dołączyć informację zawierającą: 

dane kontaktowe uczestnika 

 

6. Komisja konkursowa: 

 Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję 

konkursową. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele: Pomorskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego oraz Starostwa Powiatowego. Wszelkie wątpliwości dotyczące 

zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. 
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7. Kryteria oceny: 

 

 nawiązanie do tradycji świątecznej, 

 staranność wykonania, 

 wrażenia artystyczne, 

 pomysłowość. 

 

 

8. Nagrody: 

 Dla laureata konkursu ufundowana zostanie nagroda rzeczowa za zajęcie I miejsca 

 

9. Informacje dodatkowe: 

 Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie Konkursu. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia i przetwarzania informacji, które 

są przedmiotem konkursu, celem realizacji Konkursu. 

 Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu, udostępnionego 

przez organizatora. 

 Przed rozpoczęciem Konkursu każdy uczestnik podpisuje listę obecności. 

 Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem zgody na: 

 -  wykorzystanie wizerunku uczestników, ich postaci w publikacjach promocyjnych 

Organizatora, katalogach reklamowych, ulotkach w druku, w dowolnym nakładzie oraz na 

stronach internetowych PODR w Lubaniu 

-  sporządzenie dokumentacji fotograficznej Konkursu dowolną techniką, w tym   

utrwalenie audiowizualne (analogowe i cyfrowe) na nośnikach wideo magnetycznych, 

optycznych, dyskach komputerowych i innych z zapisem cyfrowym, w sieci, 

multimedialne ( w tym w Internecie ) oraz na digitalizację do celów archiwalnych. 

- Powyższa zgoda nie rodzi żadnych skutków o charakterze materialnym, zarówno w 

zakresie praw autorskich i pokrewnych, jak i roszczeń dotyczących praw osobistych – w 

stosunku do organizatorów Konkursu. 

 Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby w nim 

uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych w 

związku z organizacją konkursu tworzenia archiwalnych baz danych (Ustawa o 

ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. [tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 

922]). 

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny. 

W takiej sytuacji Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności i żadnych kosztów 

względem uczestników Konkursu. 

 

 

 
 

 


