
 
REGULAMIN KONKURSU 

SZOPKI BOŻONARODZENIOWE 
 

I. Postanowienia ogólne 

1.1 Organizatorem konkursu jest „Wydawnictwo – Przegląd Koniński” Sp. z o.o. z siedzibą 

w Koninie, ul. Przemysłowa 9, wpisane do KRS pod numerem 0000039266 z kapitałem 

zakładowym w wysokości 75 000 zł w pełni wpłaconym, zwany dalej Organizatorem 

Wspierającym. 

 

1.2 Partnerem konkursu jest Centrum Handlowe Galeria Nad Jeziorem w Koninie.  

 

1.3 Konkurs skierowany jest do pełnoletnich czytelników tygodnika „Przegląd Koniński”  i 

serwisu internetowego www.przegladkoninski.pl 

 

1.4 Konkurs trwać będzie w dniach od 22.11.2016 r. do 23.12.2016 r., na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

1.5. Materiały informujące o Konkursie publikowane będą w dwóch numerach od 47-48  

„Przeglądu Konińskiego” w 2016 r.  

 

1.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów, pracownicy innych 

podmiotów związanych z Organizatorami i przebiegiem Konkursu, a także ich małżonkowie i 

krewni w linii prostej.  

 

1.7. Organizatorzy ustalają komisję zwaną Komisją Konkursową w składzie: 

a) Katarzyna Żabierek  

b) Adam Ptak 

c) Katarzyna Pawlaczyk/Elżbieta Cipcer 

 

1.8 Celem konkursu jest: 

 wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – szopki bożonarodzeniowej statycznej. 

 Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;  

 Pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem 

akcentów regionalnych; 

 

1.9 Warunki konkursu: 

1. Praca może być wykonana indywidualnie lub zbiorowo ( maksymalna drużyna 3-

osobowa)  

2. Wykonane prace należy dostarczyć do siedziby redakcji „Przeglądu Konińskiego” 

(Konin, ul. Przemysłowa 9) do 14  grudnia 2016 r.  

3. Nie mogą być zgłaszane szopki biorące udział w ubiegłorocznych konkursach. 

4.  Pracę należy dostarczyć z metryczką zawierającą dane autora: imię i nazwisko,  

telefon kontaktowy.  

5. Szerokość i długość podstawy szopki nie może być większa niż 0,5 m.  

6. Autorzy zgłaszając prace do konkursu wyrażają jednocześnie zgodę na publiczne 

prezentowanie ich w  C.H. Galerii Nad Jeziorem.  

http://www.przegladkoninski.pl/


 

7. W przypadku dużej liczby zgłoszeń prac organizator zastrzega sobie prawo do 

prezentacji  (wystawy) w C.H. Galerii Nad Jeziorem 15 najładniejszych, zdaniem 

komisji konkursowej, prac. 

 

8. Dostarczenie pracy do siedziby organizatora jest równoznaczne z: 

a/ zgłoszeniem pracy w konkursie oraz oświadczeniem autora ( wymienionego z imienia i 

nazwiska w metryczce), ze jest ona jego autorskim dziełem, 

b/ wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy wyłącznie do 

celów konkursu (w tym publikacji imienia i nazwiska w materiale prasowym oraz 

podczas zorganizowanej wystawy prac) 

 

9. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza również pełną i nieodwołalną akceptację 

warunków niniejszego regulaminu. 

 

1.10 Ocena i nagrody: 

1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. Komisja 

będzie oceniać: ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu, estetykę i  walory 

plastyczne pracy.  

 

2.  Komisja wyłoni  trzech zwycięzców konkursu do dnia 17 grudnia 2016 r.  

 

3. Wyniki konkursu zwierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną 

podane do publicznej wiadomości w tygodniku  „Przegląd Koniński”. 

 

4. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie ani nie będzie 

prowadzona na ten temat żadna korespondencja. 

 

 

Informacje związane z konkursem można uzyskać pod numerem telefonu 63/243 77 00, 

osoby odpowiedzialne: Adam Ptak, Katarzyna Żabierek. 

 

 

 

 


