
Regulamin konkursu 

„Bzowo mi”   
 
 
 
Organizator: 
 

 
 
Fundacja Karolat, 67-112 Siedlisko, ul. Sławska 6 
e-mail: fundacja@karolat.org, www.karolat.org 
 
Cel Konkursu: 

Konkurs ma na celu promocję tradycji związanej z bzami, które już od XIX wieku były symbolem 
Siedliska, poprzez wykorzystanie ich motywów w twórczości artystycznej. 
 
Jakie produkty mogą wziąć udział w Konkursie? 

Do udziału w Konkursie mogą zostać zgłoszone własnoręcznie wykonane wszelkie wyroby 
rękodzielnicze, artystyczne (wiersze, piosenki, fotografie, obrazy, kartki, itp.), których tematem 
przewodnim są bzy. Organizatorzy Konkursu dopuszczają wszelką inwencje twórczą oraz 
kreatywność w wykorzystaniu motywów bzów. 
 
Zasady udziału w Konkursie: 

1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział wszyscy zainteresowani. Skierowany 
jest do osób indywidualnych, amatorów i profesjonalistów 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest telefoniczne lub mailowe zgłoszenie i dostarczenie 
produktu koordynatorowi Konkursu do dnia 4 maja 2016 r. Produkty niedostarczone, bądź 

dostarczone w formie zdjęcia nie będą podlegały ocenie (nie dotyczy fotografii jako pracy 
konkursowej). 

3. Zgłoszenie mailowe wymaga przesłania wypełnionej poprawnie Karty Zgłoszenia (zał. nr 1) wraz 
z  Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 2). 

4. Wzory Kart Zgłoszenia wraz z Oświadczeniami są udostępnione do pobrania na stronie 
internetowej Fundacji: www.karolat.org 

5. Koordynator Konkursu: Agnieszka Adamów-Czaykowska, tel. 606 411 219, e-mail: 
aczaykowska@wp.pl 
6. Uczestnicy Konkursu będą mieć możliwość sprzedaży i promocji swoich produktów podczas 
trwania „Święta Bzów”. 

7. Przyjmowanie prac konkursowych odbywać się będzie w terminie 10 kwietnia - 4 maja br. 
 
Kryteria oceny: 
1. Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, oceni zaprezentowane wyroby 
rękodzielnicze oraz artystyczne według następujących kryteriów: 

    1. pierwsze wrażenie (wygląd, estetyka, prezentacja) 

    2. cechy charakterystyczne, które wyróżniają produkt spośród pozostałych 

    3. spełnienia wymogów określonych Regulaminem i tematyką Konkursu. 

2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: 

    1. dzieci i młodzież szkolna 

    2. dorośli 



2. Członkowie Komisji Konkursowej przyznają punkty od 1 do 5. Ich suma decydować będzie  
o zajętym miejscu w Konkursie. W przypadku równej liczby punktów decyduje głos 
Przewodniczącego Komisji. 

3. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Święta Bzów 2015 w dniu 8 maja br. 

4. Werdykt Komisji Konkursowej jest niepodważalny i ostateczny. 
 
Nagrody: 

1. Komisja Konkursowa przyzna nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w każdej 
kategorii. 

2. Nagrodzone produkty będą bezpłatnie promowane przez Fundację Karolat poprzez 
zamieszczenie informacji o zdobyciu nagrody na stronie internetowej Fundacji oraz w lokalnej 
prasie. 
 
Postanowienia końcowe: 

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany w zapisach niniejszego Regulaminu 
oraz do wykorzystania danych osobowych osób biorących udział w Konkursie. 

2. Organizator Konkursu nie zwraca żadnych poniesionych przez Uczestników kosztów. 

3. Produkty, które nie spełnią warunków określonych w niniejszym regulaminie, nie będą brane pod 
uwagę w Konkursie. 
 
Załączniki: 
Zał. nr 1 – Karta Zgłoszenia. 
Zał. nr 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 
 
 


