Regulamin konkursu na najładniejszy wianek
IV Parkowej Nocy Świętojańskiej
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Bytomskie Centrum Kultury z siedzibą w Bytomiu, pl.
Karin Stanek 1, 41 - 902 Bytom
2. Konkurs odbędzie się 21 czerwca 2018 (czwartek) w Parku Miejskim im. F. Kachla w
Bytomiu podczas Nocy Świętojańskiej realizowanej w ramach obchodów Dni Bytomia
2018, w godzinach od 17.00 do 20.00.
CELE

3. Celem konkursu jest:
• propagowanie tradycji kulturowych związanych z wyplataniem wianków i Nocą
Świętojańską,
• aktywizacja i integracja lokalnej społeczności,
• pobudzanie i rozwój inwencji twórczej dzieci i młodzieży poprzez kontakt ze sztuką
ludową i tradycjami kulturowymi.

WARUNKI UCZESNITCTWA
4. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
5. Konkurs ma charakter indywidualny.
6. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie pracy przedstawicielom Organizatora w dniu 21
czerwca 2018 w godzinach od 17.00 do 19.00 na terenie Amfiteatru Parku Miejskiego
im. F. Kachla w Bytomiu.
7. Prace muszą być opisane. Wymagane jest imię, nazwisko i wiek twórcy. Prace
nieopisane nie będą brały udziału w konkursie.
8. Praca konkursowa musi posiadać formę wianka wykonanego z naturalnego materiału
roślinnego, najlepiej dobranego według tradycji Nocy Świętojańskiej (kwiaty, gałązki,
liście i zioła).
9. Wianek może także posiadać trwale przymocowaną jedną lub więcej świec.
10. Uczestnicy konkursu otrzymają od organizatora oświadczenie dotyczące przetwarzania
danych osobowych, które powinno zostać podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego
(osobę pełnoletnią) mogącego reprezentować niepełnoletniego uczestnika konkursu.
KOMISJA KONKURSOWA
11. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
12. Komisja będzie obradować w dniu 21 czerwca 2018 od godz. 18.30 – 20.00 na terenie
Amfiteatru Parku Miejskiego im. F. Kachla w Bytomiu.
13. Komisja konkursowa wyłoni laureatów konkursu dokonując oceny punktowej
zgłoszonych prac według następujących kryteriów:
• estetykę projektu,
• oryginalność pomysłu,
• nawiązanie do tradycji,

• dobór materiałów,
• zgodność z wymogami regulaminu.
14. Komisja konkursowa przyzna nagrody za I, II i III miejsce.
15. Dopuszcza się przyznanie nagród ex aueqo lub wyróżnień.
16. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 czerwca 2018 po godzinie 20.00. Po ogłoszeniu
werdyktu nastąpi wręczenie nagród.
17. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej 21 czerwca 2018 po godz.
20.00 w Parku Miejskim im. F. Kachla w Bytomiu podczas Nocy Świętojańskiej
realizowanej w ramach obchodów Dni Bytomia 2018 oraz w dniach późniejszych na
stronie internetowej Organizatora pod adresem www.becek.pl
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
18. Zgłoszenie i udział w konkursie oznacza znajomość i akceptację zasad zawartych w
niniejszym regulaminie.
19. Prace konkursowe zgłoszenie do udziału w konkursie będzie można odebrać po
zakończeniu konkursu. Prace nieodebrane przechodzą na rzecz organizatora.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o
laureatach konkursu oraz wykorzystanie tych informacji w relacjach z przebiegu
imprezy zamieszczanych w mediach i internecie.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł
zapobiec, w szczególności w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, w tym
związanych z pogodą.
22. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Bytomskiego Centrum Kultury,
Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej oraz Atrium Plejada Sp. z o.o.
23. Kwestie nie unormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące konkursu rozstrzyga
Organizator konkursu.

