
   

Regulamin Gminnego Konkursu 
na Najpiękniejszą Ozdobę Bożonarodzeniową 

Gogolin 2020 
  
  
I. Informacje ogólne  

1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie przestrzennej Ozdoby 
Bożonarodzeniowej.   

2. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotowanie Ozdoby Bożonarodzeniowej, 
uwzględniając elementy tradycji Bożego Narodzenia oraz motywy regionalne. Konkurs 
podzielony będzie na następujące kategorie wiekowe:   

• Kategoria wiekowa – do 12 lat,  
• Kategoria wiekowa - 12-16 lat, 
• Kategoria wiekowa – od 16 lat i dorośli.  

3. Konkurs zostanie podzielony na 2 etapy: 
I – kwalifikacje, 
II – głosowanie Internautów. 

4. W etapie kwalifikacyjnym Komisja konkursowa dokona oceny biorąc pod uwagę:   

• zgodność z tematem,  
• nawiązanie do tradycji i motywy regionalne,  
• kompozycja, kolorystyka, wykorzystanie materiałów,  
• inwencja twórcza, nowatorstwo i pomysłowość,  
• ogólne wrażenia estetyczne,  
• wkład pracy.  

5. Prace, które otrzymają pozytywną opinię Komisji konkursowej, przechodzą do II etapu 
6. Ozdoba Bożonarodzeniowa nie może przekroczyć wymiarów: 30 cm x 70 cm oraz wagi 

3 kg  i może być wykonana dowolną techniką z dowolnych surowców i materiałów (np. 
drewna, papieru, suszonych roślin, gliny, masy solnej, plastiku, metalu).   

7. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie.  
  

II. Cele konkursu  
1. Podtrzymywanie i kultywowanie tradycji tworzenia Ozdób Bożonarodzeniowych.  
2. Zaktywizowania społeczności lokalnej oraz wzmocnienie jej więzi z miejscem 

zamieszkania.  
3. Przekazanie dziedzictwa kulturowego młodemu pokoleniu, dbanie o tożsamość, dobry 

wizerunek oraz pielęgnowanie lokalnych tradycji i obyczajów.  
4. Wzmocnienie spoistości społecznej.  
5. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych.  
6. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji świątecznych.   
7. Wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu.  

  
III. Warunki uczestnictwa  

1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, zamieszkujących na terenie Gminy 
Gogolin. 

2. Jedna osoba może zgłosić jedną pracę.   
3. Prace muszą być wykonane samodzielnie.  
4. Prace należy dostarczyć do Centrum Informacji Turystycznej (na parterze Gminnego 

Centrum Kultury w Gogolinie) do 4 grudnia 2020 r. do godz. 15.30 wraz z 



wypełnionym formularzem zgłoszenia (Załącznik nr 1). Prace niezgłoszone w 
określonym terminie nie będą podlegały ocenie.  

5. Ogłoszenie wyników nastąpi 16 grudnia 2020 r. po zakończeniu głosowania na profilu 
Facebook oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie.   

6. Organizator konkursu przewiduje utworzenie z wygranych prac wystawy 
pokonkursowej w dniach od 17 grudnia 2020 r. do 11 stycznia 2020 r. w oknach 
budynku Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie.  

7. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 
Regulaminu.  

8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska 
i informacji o zwycięzcach konkursu, a także przetwarzania i udostępniania informacji, 
które są przedmiotem konkursu oraz umieszczanie ich w materiałach informacyjnych i 
promocyjnych organizatora oraz w mediach i Internecie.  

  
IV. Zasady przyznawania nagród  

1. Prace, które otrzymają pozytywną opinię Komisji konkursowej, przechodzą do II etapu. 
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w II etapie poprzez głosowanie drogą elektroniczną za 

pośrednictwem portalu Facebook. Wygrywa praca, która otrzyma największą ilość 
polubień („lubię to”) pod zdjęciem w okresie trwania głosowania tj.  
od 7 grudnia 2020 r., godz. 12:00 do 16 grudnia 2020 r., godz. 12:00. Wyniki 
konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

3. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie przyzna nagrodę w postaci 
voucherów do zrealizowania w lokalnych punktach Gastronomicznych na terenie 
Gminy Gogolin.  

4. Łączna pula pieniężna nagród to 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).  
5. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie zastrzega sobie prawo do 

nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.  
6. Z przebiegu konkursu komisja konkursowa sporządza protokół poparty zrzutami z 

ekranu potwierdzającymi ilość otrzymanych głosów przez poszczególnych kandydatów.  
  
V. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 grudnia 2020 r. po zakończeniu głosowania przez 
Internautów. 
2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na profilu Facebook oraz na 
stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie.    

VI. Organizacja konkursu 
Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie 
Plac Dworcowy 5 
47-320 Gogolin  

  
VII. Postanowienia końcowe  

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu konkursu.  
2. Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do organizatora konkursu o wyjaśnienie treści 

Regulaminu konkursu. Pytania należy kierować do Gminnego Ośrodka Kultury w 
Gogolinie: pisemnie, na adres e – mail: gok@gogolin.pl lub pod numerem telefonu 
77 554 50 21. 

  
  
  
  
  
 


