
Regulamin Konkursu Świątecznego organizowanego przez Stowarzyszenie Projekt Błonie 

"Własnoręcznie wykonana ozdoba świąteczna" 

 

1. Konkurs Świąteczny "Własnoręcznie wykonana ozdoba świąteczna" zwany w dalszej części 
konkursem, organizowany jest przez Stowarzyszenie Projekt Błonie z siedzibą w Błoniu. 

2. Udział w konkursie może wziąć każda osoba. Wykluczeni z udziału w konkursie są członkowie 
Stowarzyszenia Projekt Błonie i członkowie ich najbliżej rodziny.   

3. Konkurs trwa od 03.12.2019 r. do 16.12.2019 r. 

4. Przedmiotem konkursu jest własnoręczne wykonanie ozdoby świątecznej w dowolnej technice i 
przy użyciu dowolnego materiału.  

5. Przy ocenie prac konkursowych brane będą pod uwagę: estetyka wykonania, pomysłowość, 
kreatywność.  

6. Prace oceniane będą przez trzyosobową komisję powołaną przez organizatorów konkursu. 

7. Przebieg konkursu: w dniach od 03.12.2019 do 13.12.2019 uczestnicy wykonują ozdoby. W 

dniu 13.12.2019 r. w godzinach od 17.00 do 18.30 prace należy przynieść i przekazać organizatorom 
do SunCaffe w Błoniu przy ul. Jana Pawła II 1b. WAŻNE - prace powinny być przekazywane w 
opakowaniu (torebka/kartonik itp.) z podaniem informacji: imienia i nazwiska uczestnika oraz nr 
telefonu kontaktowego.  

8. W dniu 16.12.2019 ogłoszony zostanie laureat konkursu. Informacja o wygraniu nagrody głównej 
przekazana zostanie droga telefoniczną oraz umieszczona zostanie na stronie internetowej 
Stowarzyszenia Projekt Błonie www.projektblonie.pl, a także na FP organizatora na FB.  

9. Odbiór nagrody nastąpi po telefonicznym uzgodnieniu terminu z organizatorem.  

10. Nagrodą główną w konkursie jest  ŻYWA JODŁA KAUKASKA  ok. 2m wysokości o wartości 200 zł.  

11. Osoby przystępujące do udziału w konkursie tym samym oświadczają, iż wyrażają zgodę na 
udostępnienie swoich danych (wyłącznie imienia i nazwiska) oraz wizerunku własnego i wykonanej 
pracy wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu przez organizatora.  

12. Zwycięska praca oraz część pozostałych prac, po uzyskaniu zgody autora, przekazana zostanie 
na licytację charytatywną "Ratujmy Maję Kapłon - licytacja" organizowaną na Facebook. 

13. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać u organizatorów kontaktując się na adres 
biuro@projektblonie.pl 

14. Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu, oświadczenie uczestnika konkursu o wyrażeniu zgody: na 
publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku własnego i pracy, na przekazanie pracy na licytację 
charytatywną.  

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu "Własnoręcznie wykonana ozdoba świąteczna" 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

1. Wyrażam zgodę na publikację na stronie www.projektblonie.pl oraz na fanpage Projekt Błonie 
mojego imienia i nazwiska, mojego wizerunku, zdjęcia mojej pracy konkursowej w konkursie 
organizowanym przez Stowarzyszenie Projekt Błonie "Własnoręcznie wykonana ozdoba świąteczna". 

2. Wyrażam/nie wyrażam,  zgodę/y na przekazanie mojej pracy konkursowej na licytację 
charytatywną "Ratujmy Maję Kapłon - licytacje" prowadzoną na Facebook.  

 

 

 

Miejsce i data                Czytelny podpis (imię i nazwisko) 

 

 

 

   


