REGULAMIN KONKURSU
Konkurs na najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy
pod nazwą „Lubelski stroik świąteczny”.
I. Organizator i przedmiot Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Województwo Lubelskie.
2. Przedmiotem Konkursu jest stroik bożonarodzeniowy wykonany z materiałów naturalnych.
II. Cel i przesłanki Konkursu
1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców obszarów wiejskich województwa lubelskiego.
2. 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.
3. Celem Konkursu jest:
a) podkreślenie roli tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
b) pielęgnowanie tradycji,
c) pobudzenie inwencji i wyobraźni twórczej uczestników,
d) wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej na terenie województwa,
e) zaprezentowanie bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji rękodzielniczych,
f) promocja regionu oraz inicjatyw lokalnych,
g) aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich województwa lubelskiego.
4. Wybrane prace będą przeznaczone w szczególności do celów:
a) charytatywnych,
b) promocyjnych.
III. Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, wojewódzki.
2. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców obszarów wiejskich województwa lubelskiego.
3. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie. (Osoby nie pełnoletnie mogą brać udział
w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych).
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.
5. Prace zawierające stroik mogą być zgłaszane do Konkursu indywidualnie lub zespołowo.
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IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie lub dostarczenia osobiście stroiku
wraz ze zgłoszeniem pracy (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2) w terminie określonym
w rozdziale VI niniejszego Regulaminu.
2. Konkurs polega na nadesłaniu pocztą lub dostarczeniu osobiście wyrobu rękodzielniczego,
przygotowanego zgodnego z wymaganiami wymienionymi w rozdz. V niniejszego
Regulaminu.
3. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć jedną propozycję pracy wraz z podaniem jej nazwy.
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V. Wymagania, jakie powinien spełniać zgłaszany do Konkursu
1. Rękodzieło powinno być wykonane 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 stroika nie mogą przekraczać następujących wymiarów wysokość: 30cm,
szerokość: 30cm, długość: 40 cm.
4. Wykonane stroiki nie mogą naruszać/obrażać uczuć religijnych innych osób.
5. Ocenie zostaną poddane:
a) własnoręcznie wykonany wyrób,
b) wykorzystanie materiałów naturalnych,
c) inwencja twórcza.
VI. Termin i forma prezentowania prac konkursowych
1. Nieprzekraczalny termin dostarczenia zgłoszeń z ust. 1 rozdziału IV upływa dnia
16 grudnia 2020 r. (obowiązuje data wpływu zgłoszenia i pracy do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie).
2. Zgłoszenia i pracę należy nadsyłać:
a) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Departament Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin, z dopiskiem: „Lubelski stroik
świąteczny”;
b) dostarczyć osobiście na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin, z dopiskiem: „Lubelski stroik
świąteczny”.
3. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) Kartę zgłoszeniową (Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu);
b) Stroik;
c) Podpisaną zgodę na wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 2 do Regulaminu
Konkursu);
d) Niekompletne zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.
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VIII. Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi bezpośrednio po zakończeniu prac Komisji
Konkursowej, jednak nie później niż do dnia 23 grudnia 2020 r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu, o którym mowa w pkt 1.
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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.
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.
3. Podczas oceniania prac Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:
a) estetykę i precyzję wykonania,
b) wykorzystanie materiałów naturalnych,
c) poziom artystyczny prac.
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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 najlepsze, które
w najwyższym stopniu spełnią kryteria stawiane uczestnikom przedsięwzięcia, tym samym
wyłoni laureatów Konkursu.
5. Laureaci Konkursu zostaną nagrodzeni cennymi nagrodami.
6. Zwycięzcy, którzy nie wezmą udziału w uroczystości wręczenia nagród, będą mogli odebrać
nagrody w siedzibie Organizatora Konkursu, tj. w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy ul. Marii
Curie-Skłodowskiej 3 w Lublinie w terminie wskazanym przez Organizatora Konkursu.
IX. Nagrody
1. Dla laureatów nagrodzonych prac konkursowych zostaną przyznane nagrody w postaci 30
zestawów zawierających lubelskie produkty tradycyjne oraz ekologiczne.
2. Wartość nagrody rzeczowej będzie wynosiła 300 zł.
3. Zwycięzcom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za nagrodę.
X. Prawa autorskie
1. Przekazanie Prac do udziału w Konkursie traktowane jest równocześnie jako oświadczenie,
że nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych
i osobistych praw autorskich.
2. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu
naruszenia praw określonych powyżej, osoba/podmiot zgłaszający pracę zrekompensuje
Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze
skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od
wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac do celów
promocyjnych oraz charytatywnych. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania
przygotowanych stroików oraz ich opisów w wydawnictwie opisującym tradycję regionu
lubelskiego, a także w innych materiałach o charakterze informacyjno-promocyjnym.
4. Autorzy biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na publikację ich prac w celach
promocyjnych. Organizator zastrzega, że publikowane do tego celu prace będą opatrzone
informacją o autorze.
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XII. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub
nieaktualnych danych przez Uczestników Konkursu.
2. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja Konkursowa.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie
przepisy obowiązującego prawa.
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XI. Unieważnienie Konkursu
1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w dowolnym momencie,
w szczególności w sytuacji, gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa lub Komisja
Konkursowa nie rozstrzygnie o wynikach konkursu.
2. Unieważnienie, o którym mowa w pkt 1, nie wymaga podania przyczyny.
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XIII. Informowanie o Konkursie
1. Odpowiedzi na dodatkowe pytania udzielają:
Pracownicy Oddziału Rolnictwa i Żywności w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich UMWL w Lublinie:
tel. (81) 44 16 538 oraz (81) 44 16 802.
e-mail: konkursy@lubelskie.pl
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym Konkursem należy kierować na ww. adres
e-mailowy z dopiskiem: „Lubelski stroik świąteczny”.

