
REGULAMIN KONKURSY NA NAJPIĘKNIEJSZY WIANEK ŚWIĘTOJAŃSKI 

1. Organizator 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Żmigrodzkiej 

Osoba do kontaktu: tmzz@interia.pl 

2. Termin konkursy 

20.06.2021 r.  

3. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

a) Konkurs adresowany jest do osób prywatnych i organizacji/grup ludzi (np. wieś, Rada Sołecka, Stowarzyszenie, 

klasa), 

b) Wianek powinien być wykonany własnoręcznie ze świeżego materiału roślinnego, dobranego według tradycji 

Nocy Świętojańskiej (kwiaty, gałązki, liście i zioła). Wianki wykonane ze sztucznych kwiatów nie będą brały 

udziału w konkursie, 

c) Podstawa, na której znajdzie się wianek, nie może przekroczyć średnicy 50 cm, 

d) Prace należy opisać imieniem i nazwiskiem autora/autorki oraz wiek, 

e) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wianka świętojańskiego 20.06.2021 r. w wyznaczone 

miejsce lub wykonanie go podczas trwania imprezy do godziny 14:00, 

f) Zgłoszone wianki mogą być oceniane w następujących kategoriach: 

- dzieci i młodzież szkolna, 

- dorośli, 

- organizacje, 

g) Komisja konkursowa przyzna I, II i III miejsce w kategoriach wiekowych, 

h) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 20.06.2021 r. o godzinie 15:00 podczas trwania Festiwalu Kwiatów  

w Zespole Pałacowo-Parkowym w Żmigrodzie, 

i) Po ogłoszeniu werdyktu nastąpi wręczenie nagród. 

4. Cel konkursu 

a) Podtrzymanie tradycji świętojańskiej, 

b) Aktywizacja społeczno – kulturalna mieszkańców, 

c) Kształtowanie poczucia estetyki, uwrażliwienie na piękno, 

d) Popularyzacja plastycznej twórczości uczestników, 

e) Rozwijanie myślenia otwartego i twórczego, 

f) Rozwijanie wyobraźni plastycznej. 

5. Kryterium oceny 

Jury powołane przez organizatora będzie oceniało: 

a) indywidualne i oryginalne spojrzenie na sposób wykonywania wianków, 

b) technikę i wartości estetyczne wykonania, 

c) dobór materiałów, 

d) nawiązanie do tradycji, 

e) zgodność z wymogami regulaminu. 

Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

6. Prawa organizatorów 

a) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji  

o laureatach konkursu oraz umieszczenie tych informacji w mat. reklamowych organizatora oraz w mediach  

i internecie, 

b) Wszelkie kwestie nie ujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga Organizator, 

c) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/dziecka biorącego udział  

w konkursie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U z 2002 r.  

nr 101, poz. 926 z późn. zm.), 

d) Wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć podczas konkursu organizowanego przez TMZŻ 

i wykorzystanie ich w sposób etyczny w materiałach promocyjnych, mediach, gazetach  

oraz stronach www, 

e) Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu. 


