Regulamin konkursu na najpiękniejszą ozdobę choinkową
„Folkowe cudeńka”
§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu jest Województ wo Lubelskie .
2. Przedm iotem konkur su jest stworzenie własnoręcznie wykonanej ozdoby choinkowej
wykorzystując przy t ym tradycyjne techniki/metody przygotowania nawiązujące do
dziedzictwa kulturowego regionu lubelskiego .
3. Cele konkursu:
• ukazanie bogactwa metod i form ubar wiania drzewek bożonar odzeniowych na
terenie ziemi lubelskiej .
• budowanie świadomości dotyczącej bogactwa kulturowego i tr adycji regionu.
• promocja regionu lubelskiego oraz kultywowania tradycji lokalnych.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w term inie: 24 listopada - 11 grudnia 2020r.
5. Konkurs prowadzony jest na terenie Województ wa Lubelskiego.
6. Wybrane i nagr odzone ozdoby choinkowe mogą zostać wykorzystane przez
Organizatora w publikacjach i materiałach promujących dziedzictwo lubelskiego
regionu, na plakatach, ulotkach i pozostałych mater iałach informacyjno reklamowych, w tym na:
• nośnikach elektronicznych i w Internecie,
• nośnikach reklamy zewnętrznej.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulam inem rozst rzyga ją Organizator zy
konkursu.
8. Terminarz konkursowy:
• 24.11.2020r. – ogłoszenie Konkursu i przyjmowanie zgłoszeń ,
• 4.12.2020r. – termin przyjmowania zgłoszeń,
• 11.12.2020r. – ogłoszenie wyników konkursu.

§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. W konkursie mogą wziąć udział pełnolet ni mieszkańcy gmin z terenów wiejskich
województ wa lubelskiego.
2. Nie ma ograniczonej ilości nadesłanych prac od jednego Uczestnika.
3. Tylko jedna wśród nadesłanych prac od Uczestnika może zostać nagrodzona.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy UMWL w Lublinie i ich rodziny.
5. Udział w konkursie j est dobrowolny i bezpłatny.

§ 3. Zasady dotyczące konkursu.
1. Przystąpienie do konkursu nast ępuje popr zez zapoznanie się z regulaminem
konkursu oraz wypełnienie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego.
2. Zgłoszenia (formular z zgłoszeniowy wraz z podpisaną klauzulą RODO) wraz z
gotową pracą, należy składać/kierować na adres: Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Rolnict wa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich, ul: M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin.
3. Praca konkursowa uszkodzona nie będzie brana pod uwagę przez Kom isję
Konkursową. Organizatorzy k onkursu nie ponoszą odpowiedzialności za
uszkodzenia powst ałe podczas przesyłki.
4. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu.

5. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 4 grudnia 2020 r. Liczy się data
stempla pocztowego.
6. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do dostarczenia wraz z wypełnionym
formularzem zgłoszeniowym przygotowanych własnoręcznie ozdób choinkowych za
pośrednict wem przesyłki pocztowej/kurierskiej lub bezpośr ednio do siedziby
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL.
7. Wszystkie stworzone ozdoby choinkowe muszą zostać wykonane własnoręcznie
przez Uczestnika w sposób dowolny, met odą trad ycyjną nawiązujące do dziedzict wa
kulturowego regionu lubelskiego .
8. Każda praca konkursowa obligatoryjnie powinna zawier ać opis wykonania i krótką
charakterystykę związku
z tradycją.
9. Uczestnicy przygot owują prace konkursowe i dostarczają je Organizatorowi na
własny koszt.
10.
Prace konkursowe (ozdoby choinkowe) nie będą zwracane przez Organizatora .
11.
Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć metryczkę zawierającą:
1) imię i nazwisko uczestnika,
2) tytuł/nazwę własną ozdoby choinkowej (jeśli taką nadano ozdobie)

§ 4. Nagrody.
1. Oceny dokona Komisja Konkur sowa powołana przez Organizat or a składająca się z
pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie .
2. Każd a ozdoba choinkowa oceniona zost anie w kategoriach:
• wykonanie,
• właściwy dobór i wykorzystanie naturalnych materiałów ,
• związek z tradycją,
• oryginalność,
• stopień trudności przy gotowania,
• estetyka – kolorystyka, wrażenie ogólne.
3. Komisja konkur sowa przyzna nagrody rzeczowe za pierwsze, drugie i trzecie
miejsce oraz 3 wyróżnienia.
I miejsce: szachy, powerbank i zestaw materiałów promocyjnych
II miejsce: zegar ścienny i zestaw materiałów promocyjnych
III miejsce: termos i zestaw mater iałów promocyjnych
Wyróżnienia: zestaw materiałów promocyjnych
4. Każdy z uczest ników konkursu otrzyma rzeczowy upom inek – nagrodę pocieszenia.
5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w dniu 11 grudnia 2020r. na stronach
internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskieg o.
6. Decyzja komisj i konkursowej w sprawie pr zyznania nagród jest ostateczna i nie
przysługuje od niej prawo odwołania.

§ 5. Prawa autorskie, wizerunek.
1. Uczestnik konkursu oświadcza, że przysługują mu pełne prawa do nadesłanej
ozdoby choinkowej , w szczególności w zakresie autorskich pr aw majątkowych, oraz
że prawa te nie są ograniczone w żaden sposób, zaś Uczestnik jest uprawniony do
rozporządzania tym i prawam i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
2. Uczestnik konkursu przenosi nieodpłatnie autorsk ie prawa m ajątkowe na
Organizatora, bez ograniczeń terytor ialnych, na czas nieokreślony. Majątkowe
prawa autorskie zostają udzielone na wykorzystanie nadesłanej ozdoby, w całości
lub w częściach, na wszystkich polach eksploatacj i znanych w chwili ogłoszeni a
Konkursu, a w szczególności tych określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego
1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.).

3. W szczególności Organizator uzyskuje nieograniczone prawo do:
• utrwalania obrazu u t woru poprzez sporządzanie zdjęć lub filmów wszelkim i
dostępnymi technologiam i, w szczególności technikami cyfrowymi,
• wprowadzania obr azu utworu utr walonego za pomocą zdjęć lub filmu do
pamięci komputera, r ozpowszechniania w sieciach inf ormatycznych lub
teleinformatycznych, w tym w sieci Internet,
• powielania obrazu ut woru utrwalonego za pomocą zdjęć lub filmu w
nieograniczonej liczbie egzemplarzy,
• publiczne wystawienie, wyświet lenie, odt worzenie, nadawanie oraz
publikowanie w prasie i telewizj i obrazu ut woru utrwalonego za pomocą zdjęć
lub f ilmu,
• wykorzystywanie obr azu utworu utrwalonego za pomocą zdj ęć lub f ilmu w
celach informacyjnych, promocji i reklamy, w szczególności poprzez
wykorzystanie tego obrazu w mater iałach zaopatrzonych
w logo Organizat ora i Współorganizator ów.
4. Uczestnik zobowiązuje się do nieingerowania w sposób wykor zystywania Pracy
przez Organizator a, który będzie mógł wykorzystywać Pracę w całości, jak również
w części w postaci dowolnych elementów. Uczestnik może wyrazić zgodę na
wykorzystywanie przez Organizatora wizerunku Uczest nika ut rwalonego podczas
wręczania nagr ód, w tym jego rozpowszechnianie na stronie internetowej
Organizatora i w publikacjach Organizatora. Stosowne oświadczenie zost ało
zawarte w Karcie Zgłoszeniowej.

