
REGULAMIN KONKURSU na projekt i wykonanie "NAJPIĘKNIEJSZEJ SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ" :

1. Organizatorem Konkursu na projekt i wykonanie "Najpiękniejszej Szopki Bożonarodzeniowej"
jest Burmistrz Tuczna oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie.

2. Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu
i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu przestrzennej pracy plastycznej – szopki 
bożonarodzeniowej wraz z kosztorysem jej wykonania. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy 
tradycji Bożego Narodzenia.

4. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Tuczno.

5. Uczestnikiem konkursu może być grupa osób.
W grupie, która zgłasza szopkę do konkursu, musi być przynajmniej jedna osoba dorosła.

6. Jedna grupa może zgłosić do konkursu jedną szopkę.

7. Technika wykonania szopki bożonarodzeniowej:
1) szopka powinna mieć formę przestrzenną;
2) nie będą przyjmowane formy płaskie;
3) szopka powinna być zbudowana na kształt trapezu;
4) wymiary minimalne szopki: front 3m, boki 2m, tył 2m, wysokość 2m.
5) konstrukcja szopki powinna być stabilna;
6) szopka ma być wykonana z materiałów ekologicznych; 
7) szopka musi być wykonana osobiście przez uczestników konkursu.

8. Do każdej pracy powinna zostać dołączona metryczka, w taki sposób, aby była z pracą trwale 
połączona i widoczna lecz nie przysłaniała wrażeń estetycznych. W metryczce powinny znaleźć się imiona
i nazwiska wszystkich autorów pracy.

9. Projekt szopki wraz z kosztorysem wykonania należy dostarczyć do dnia 7.12.2021 r.,
do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie, ul. Wolności 14, 78-640 Tuczno,
w godzinach pracy biblioteki.

10. Projekty będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora.

11. W konkursie wygrywa jeden projekt, a koszt materiałów użytych do budowy szopki pokrywa 
Organizator (do 2000zł brutto).

12. Wyniki konkursu na najlepszy projekt zostaną ogłoszone 10.12.2021 r. .

13. Zwycięzca wygranego projektu musi wykonać szopkę bożonarodzeniową i zamontować ją przy Figurze
Serca Jezusa w Tucznie do 24.12. 2021 r. .

14. Praca będzie oceniana, wg następujących kryteriów: 
*staranność i estetyka wykonania,



*samodzielność wykonania elementów,
*nawiązanie do tradycji,
*nowatorstwo,
*dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne.

15. Po spełnieniu wszystkich podpunktów z pkt. 7 i pkt.14, uczestnik/uczestnicy otrzyma/ją nagrodę o 
wartości 2000zł.

16. Oficjalne wręczenie nagrody odbędzie się przy Figurze Serca Jezusa w Tucznie zaraz po zamontowaniu
szopki.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji zdjęć pracy konkursowej
na stronach internetowych: www.tuczno.pl, www.facebook.com/gmina.tuczno, www.gok.tuczno.pl, 
www.facebook.com/GminnyOsrodekKulturywTucznie, www.biblioteka.tuczno.pl 
oraz www.facebook.com/BibliotekaTuczno 

18. Autor pracy automatycznie przekaże Organizatorowi prawo do bezpłatnego wykorzystania swojej  
pracy w celach promocyjnych.

19. Uczestnicy konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich,
w szczególności praw autorskich.

20. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi,
nie przedstawianymi na innych konkursach.

21. Zgłoszenie projektu do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu
i oświadczeniem, że projekt złożony na konkurs został wykonany osobiście.

22. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków Regulaminu oraz zgodą
na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu dla potrzeb promocyjnych.

23. Udział w konkursie jest równocześnie zgodą na filmowanie, fotografowanie
oraz publikację pracy.

24. Administratorem danych osobowych zebranych podczas konkursu
jest Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie, ul. Wolności 26a, 78-640 Tuczno.

25. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu bez podania 
przyczyny.

26. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w 
Regulaminie.

27. Ostateczna interpretacja przepisów Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych 
ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

28. Nieznajomość przepisów Regulaminu nie zwalnia uczestników od jego przestrzegania.


