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Regulamin konkursu rękodzieła artystycznego na 

najpiękniejszy bukiet/wianek 
 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 
 
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie 

rękodzieła artystycznego na najpiękniejszy bukiet/wianek, zwanym dalej „Konkursem”, 

realizowanym w ramach projektu pn. ,,Moja niezwykła wieś…”.  

Projekt realizowany w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2021 roku pn. „Mecenat Małopolski 

– I edycja”. 
 

§ 2 
 
Inicjatorem i organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Dla Męciny. 
 

§ 3 
 
 
Regulamin konkursu dostępny jest na profilu facebook Organizatora. 

 
 

II. KONKURS 
 

§ 4 
 
1. Zadaniem konkursowym będzie wykonanie bukietu/wianka z żywych/suszonych 

kwiatów, ziół, owoców i przypraw, który zawiera elementy tradycyjne, bez sztucznych 

dodatków, a następnie wykonanie fotografii i przesłanie jej na adres e-mail: 

dlameciny@onet.pl 

2. W temacie wiadomości e-mail należy wpisać: Konkurs – Najpiękniejszy bukiet/wianek. 

3. W wiadomości e-mail należy wpisać imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz nr 

telefonu. Dane te będą  służyć wyłącznie do kontaktu Organizatora z uczestnikiem 

konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

4. Konkurs skierowany do pełnoletnich mieszkańców powiatu limanowskiego. 

5. Zwycięzcy i wyróżnieni w konkursie otrzymają nagrody rzeczowe. 

6. Konkurs trwa do 27 sierpnia 2021r. 

7. Uczestnik konkursu / autor pracy konkursowej bezpłatnie przenosi wszystkie prawa 

związane z uczestnictwem w konkursie na Organizatora konkursu do dalszego użytku oraz do 
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wykorzystania w innych publikacjach w dowolnym medium, na dowolnym nośniku, w 

dowolnym czasie i ilości w działaniach promujących Stowarzyszenie Dla Męciny. 

8. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani 

naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i 

osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami 

wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca 

zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku 

ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od 

wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

9. Uczestnicy biorący udział w przedsięwzięciu powinni wykazać się znajomością tematu oraz 

kreatywnością w tworzeniu prac konkursowych. 

10.  Prace  przekazane  na  konkurs  muszą  być  pracami  własnymi  i  indywidualnymi.  Do 

Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace, które nie brały udziału w innych konkursach. 

11. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę konkursową zgodnie z wyżej 

opisanymi wytycznymi. 

12. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków podanych powyżej 

wiązać się będzie z niezakwalifikowaniem pracy do konkursu lub utraty prawa do nagrody. 

13. Zgłoszenie swojego udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu w 

całości przez autora pracy zgłaszającego swój udział w Konkursie. Zgłaszający swój udział w 

Konkursie zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, jak również 

potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają do udziału w Konkursie. 

14. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy i członkowie firmy Organizatora oraz 

inne osoby biorące bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu 

Konkursu. 

15. Uczestnictwo w Konkursie, jak i prawa i obowiązki z nim związane, w tym także prawo do 

żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

16. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. 

17. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie finansowe za uczestnictwo w Konkursie. 

 

III. KOMISJA KONKURSOWA I PUBLIKACJA WYNIKÓW 
 

§ 5 
 
1. Komisja konkursowa powołana przez Organizatorów składa się z min. 3 osób. Organizator 

zastrzega sobie prawo do zmiany składu komisji w trakcie trwania Konkursu. 



 
 

 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego 
 

3 
 

2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na posiedzeniu Komisji Konkursowej, która wyłoni 

laureatów Konkursu w obu kategoriach konkursowych i przydzieli im odpowiednie miejsca. 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

4. Zwycięzcy konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomieni o wynikach konkursu 

telefonicznie. 

 

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 
 

§ 6 
 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie od 

Uczestnika pracy konkursowej z przyczyn od niego niezależnych. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w 

komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika Konkursu.  

 

Wszelkie informacje na temat niniejszego konkursu można otrzymać wysyłając wiadomość 

e-mail na poniższy adres: 

 dlameciny@onet.pl 
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