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Regulamin Konkursu 

Konkurs Bożonarodzeniowy 

 

I.Organizator i przedmiot Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Województwo Lubelskie. 

2. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie ozdoby bożonarodzeniowej wykonanej 

z materiałów naturalnych w jednej z trzech kategorii: 

1) Piernikowa ozdoba świąteczna 

2) Lubelski stroik świąteczny 

3) Tradycyjna ozdoba choinkowa 

 

II.Cel i przesłanki Konkursu 

1. Konkurs służy promocji dziedzictwa kulturowego z uwzględnieniem tradycji 

świątecznych. Realizowanie Konkursu przyczynia się do promocji regionu lubelskiego, 

wykorzystując potencjał dziedzictwa kulturalnego regionu oraz kultywowanie tradycji 

świątecznych wśród społeczności lokalnej i ogółu społeczeństwa, a także do 

odkrywania, poznawania i prezentowania tradycji ziemi lubelskiej. 

2. Celem Konkursu jest:  

1) promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez 

zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na 

rzecz rozwoju obszarów wiejskich 

2) podkreślenie roli tradycji Świąt Bożego Narodzenia,  

3) pielęgnowanie tradycji, 

4) pobudzenie inwencji i wyobraźni twórczej uczestników, 

5) wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej na terenie województwa 

lubelskiego, 

6) zaprezentowanie bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji 

rękodzielniczych, 

7) promocja regionu oraz inicjatyw lokalnych, 

 

III.Uczestnicy Konkursu 

1. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, wojewódzki. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców obszarów wiejskich województwa 

lubelskiego. 

3. W Konkursie może brać udział osoba pełnoletnia.  

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Komisji 

Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Osobą najbliższą jest 

małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, 

osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba 

pozostająca we wspólnym pożyciu. 
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IV.Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie lub dostarczenie osobiście pracy 

konkursowej przygotowanej zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym 

regulaminie wraz z kompletnym zgłoszeniem pracy (załącznik nr 1, oraz Załącznik 

nr 2), w terminie określonym w rozdziale VI niniejszego Regulaminu. 

2. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć jedną propozycję pracy w każdej z kategorii 

wraz z podaniem jej nazwy (w przypadku zgłaszania przez jednego uczestnika prac do 

więcej niż jednej kategorii, powinien wypełnić i złożyć kartę zgłoszeniową wraz 

z kompletem dokumentacji do każdej pracy- kategorii) 

3. Przesłane prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 

 

V.Wymagania, jakie powinien spełniać Praca konkursowa zgłaszana do Konkursu  

1. Praca konkursowa powinna być wykonana z produktów naturalnych. Prace z tworzyw 

sztucznych takich jak np. plastik, styropian nie będą oceniane. 

2. Zgłoszone do Konkursu prace należy wykonać techniką rękodzielniczą. 

3. Wymiary: 

1) piernikowej ozdoby świątecznej nie mogą przekraczać następujących 

wymiarów: wysokość: 30cm, szerokość: 30cm, długość: 40 cm. 

2) stroika nie mogą przekraczać następujących wymiarów: wysokość: 30 cm, 

szerokość: 30 cm, długość: 40 cm. 

4. Wykonane prace nie mogą naruszać/obrażać uczuć religijnych innych osób. 

5. Ocenie zostaną poddane: 

1) w kategorii Piernikowa ozdoba świąteczna 

a) własnoręcznie wykonany wyrób, 

b) wykorzystanie materiałów naturalnych, 

c) inwencja twórcza. 

2) w kategorii Lubelski stroik świąteczny 

a) własnoręcznie wykonany wyrób, 

b) wykorzystanie materiałów naturalnych, 

c) inwencja twórcza. 

3) w kategorii Tradycyjna ozdoba choinkowa 

a) własnoręcznie wykonany wyrób, 

b) wykorzystanie surowców naturalnych, 

c) inwencja twórcza. 

 

VI.Termin i forma prezentowania prac konkursowych 

1. Nieprzekraczalny termin dostarczenia zgłoszeń z ust. 1 rozdziału IV upływa dnia 14 

grudnia 2021 r. (obowiązuje data wpływu zgłoszenia i pracy konkursowej do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie). 

2. Zgłoszenia i pracę należy nadsyłać: 

1) za pośrednictwem poczty na adres: Departament Rolnictwa i Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 

w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin, z dopiskiem: Konkurs 

Bożonarodzeniowy 
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2) dostarczyć osobiście na adres: Urząd Marszałkowski Województwa 

Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin (Kancelaria Ogólna) 

w dniach i godzinach pracy Urzędu, z dopiskiem: Konkurs 

Bożonarodzeniowy 

3. Zgłoszenie powinno zawierać: 

1) kartę zgłoszeniową (Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu); 

2) pracę konkursową  

3) podpisaną klauzulę informacyjną oraz oświadczenia i zgody (Załącznik nr 2 

do Regulaminu Konkursu); 

4. Niekompletne zgłoszenia (w szczególności brak wypełnienia wszystkich pół 

zgłoszenia) nie będą brane pod uwagę, a tym samym prace konkursowe nie będą 

ocenianie.  

 

VII.Sposób i kryteria oceny prac konkursowych 

1. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, składająca się 

z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz 

osób zaproszonych zgodnie z ust. 2 niniejszego rozdziału. 

2. Organizator może zaprosić do pracy w Komisji Konkursowej osoby działające na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich lub przedstawicieli organizacji działających na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich. 

 

VIII.Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi bezpośrednio po zakończeniu prac Komisji 

Konkursowej, jednak nie później niż do dnia 16 grudnia 2021 r. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu, o którym mowa w pkt 1. 

3. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej 

Organizatora www.lubelskie.pl, na portalu społecznościowym oraz poinformujemy 

zwycięzców telefonicznie lub emailem. 

4. Spośród wszystkich nadesłanych prac, Komisja Konkursowa wybierze po 

20 najlepszych z każdej kategorii, które w najwyższym stopniu spełnią kryteria 

stawiane uczestnikom Konkursu, tym samym wyłoni laureatów Konkursu.  

5. Laureaci Konkursu zostaną nagrodzeni nagrodami. 

 

IX.Nagrody 

1. Laureatom zostanie przyznanych 20 równorzędnych nagród finansowych w każdej 

z kategorii. 

2. Wartość nagrody będzie wynosiła:  

1) w kategorii Piernikowa ozdoba świąteczna 500 zł każda; 

2) w kategorii Lubelski stroik świąteczny 400 zł każda; 

3) w kategorii Tradycyjna ozdoba choinkowa 300 zł każda; 

3. Laureaci w przypadku braku możliwości osobistego odbioru nagrody podczas ich 

wręczenia w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora, zostaną poproszeni 

o wskazanie rachunku bankowego, na który zostanie ona im przekazana. 
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X.Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminów Konkursu 

oraz do zmiany Regulaminu. Informacja o ewentualnych zmianach zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej Organizatora, wskazanej w Rozdziale VIII 

niniejszego Regulaminu.  

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyduje Organizator. Od decyzji 

Organizatora nie przysługuje odwołanie. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem 

błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu. 

4. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania projektów i dokumentów 

zgłoszeniowych, prac konkursowych. 

5. Zgłoszenie pracy w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu 

 

XI.Informowanie o Konkursie 

Odpowiedzi na dodatkowe pytania udzielają: Pracownicy Jednostki Regionalnej Krajowej 

Sieci Obszarów Wiejskich w Lublinie:  

tel. (81) 44 16 693 oraz (81) 44 16 795 

e-mail: kosw@lubelskie.pl 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym Konkursem należy kierować na ww. adres 

e-mailowy z dopiskiem: Konkurs Bożonarodzeniowy. 

 

 

 


