
  
 

Regulamin konkursu na „Najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy” 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na „Najpiękniejszy stroik 
bożonarodzeniowy”, zwany dalej „Konkursem”.  

2. Organizatorem Konkursu jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą  
w Olsztynie, zwany dalej „Organizatorem”. 

3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej Organizatora. 

§ 2 Cel Konkursu 

1. Głównym celem Konkursu jest wyłonienie najpiękniejszego stroika bożonarodzeniowego, zwanego 
dalej „pracą konkursową”.  

2. Ponadto celem Konkursu jest: 
 propagowanie i pielęgnowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Bożego Narodzenia; 

 powrót do tradycji wykonywania stroików bożonarodzeniowych; 

 zaprezentowanie bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji rękodzielniczych;  

 pobudzenie inwencji i wyobraźni twórczej uczestników; 

 aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich. 
3. Prace konkursowe zgłoszone do Konkursu będą w szczególności przeznaczone do celów 

charytatywnych oraz promocyjnych.  

§ 3 Uczestnicy Konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców obszarów wiejskich województwa warmińsko-
mazurskiego.   

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie komisji konkursowej,  
a także członkowie ich najbliższych rodzin. Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób pełnoletnich.  

3. Prace konkursowe mogą być zgłaszane do Konkursu indywidualnie lub zespołowo. 
4. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.  

§ 4 Przedmiot Konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest stroik bożonarodzeniowy wykonany z dowolnych materiałów. 
2. Praca konkursowa powinna być wykonana własnoręcznie.  

§ 5 Warunki uczestnictwa w  Konkursie 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie do siedziby Organizatora w Olsztynie,  
ul. Jagiellońska 91 do dnia 22.12.2021 r. do godziny 12:00 pracy konkursowej wraz z kartą 
zgłoszenia stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych 
osobowych stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu.  

2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  
3. Organizator nie zwraca kosztów związanych z wykonaniem i dostarczeniem prac konkursowych  

do siedziby Organizatora.  

§ 6 Okres trwania Konkursu 

1. Pracę konkursową wraz z kartą zgłoszenia oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy 
dostarczyć do siedziby Organizatora w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91 w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 22.12.2021 r. do godziny 12:00.  

2. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie najpóźniej do 31.12.2021 r.  

 



  
§ 7 Komisja konkursowa i ocena prac  

1. Oceny przedmiotu konkursu dokona komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Warmińsko-
Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. 

2. Do zadań komisji należy: 
 przegląd i ocena prac konkursowych, 

 wyłonienie 3 laureatów (miejsce I, II, III). 
3.  Komisja konkursowa przy ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami: 

 estetyka i precyzja wykonania, 

 wykorzystanie materiałów naturalnych, 
 pomysłowość i oryginalność. 

3. Decyzje komisji są wiążące i ostateczne. 

§ 8 Nagrody i odbiór 

1. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej odrębnym zawiadomieniem na wskazany  
w karcie zgłoszenia kontakt. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie numeru konta 
bankowego. 

2. Zwycięzcy otrzymują nagrody finansowe o wartości 700, 500, 300 zł za zajęcie odpowiednio:  
I, II, III miejsca. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 
4. W przypadkach, gdy przepisy wymagają, by od dochodu osiągniętego w związku z uzyskaniem 

nagrody odprowadzony został podatek dochodowy, Organizator powiększy nagrody o nagrodę 
gotówkową. Nagroda gotówkowa nie będzie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana jako podatek 
zryczałtowany od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w art. 41 ust. 4 i 7 „Ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych”.  

§ 9 Prawa autorskie 

1. Przekazanie prac do udziału w Konkursie traktowane jest równocześnie jako oświadczenie,  
że nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych 
praw autorskich. 

2. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw 
określonych powyżej, uczestnik zgłaszający pracę zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie 
odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń 
odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac do celów promocyjnych  
oraz charytatywnych.  

4. Przesłanie karty zgłoszeniowej oznacza jednocześnie przekazanie Organizatorowi wszelkich praw 
majątkowych i praw pokrewnych do niekomercyjnego wykorzystania zgłoszonej pracy konkursowej. 
Przeniesienie to następuje w pełnym zakresie, do korzystania i rozporządzania w całości, na zasadzie 
wyłączności, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych ze zgłoszonej pracy na wszystkich polach 
eksploatacji. Przesłanie karty zgłoszeniowej stanowi wyrażenie zgody na wszelkie utrwalanie  
i zwielokrotnianie, inne niekomercyjne rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie zgłoszonej pracy 
konkursowej, wyświetlenia, umieszczenia na stronach internetowych, w prasie lokalnej itp. 

§ 10 Dane osobowe 

1. Akceptacja regulaminu odbywa się przez złożenie zgłoszenia do Konkursu. 
2. Akceptacja regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych 

osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, 
a w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami i wydania nagród zwycięzcom oraz w zakresie 
niezbędnym do upublicznienia w prasie (BI), na stronie internetowej Organizatora oraz mediach 
informacji o całym wydarzeniu, w tym przebiegu i wynikach konkursu.  

3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych oraz zgoda na przetwarzanie danych 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  


