Regulamin Konkursu na ,,Wianek Świętojański”
Słowiańska Noc Zakochanych – Koziegłowy 23 czerwca 2018 roku
Pod honorowym patronatem Burmistrza GiM Koziegłowy
Jacka Ślęczki
I. Postanowienia ogólne

1) Organizatorem konkursu na ,,Wianek Świętojański” jest Miejsko - Gminny
Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach, 42-350 Koziegłowy, ul. Żarecka 28,
e-mail: dkkozieglowy@wp.pl tel. (34)314-12-68
2) Przedmiotem konkursu jest wykonanie ,,Wianka Świętojańskiego”, nawiązującego
do tradycji słowiańskich związanych z Nocą Sobótkową.
3) Kategorie:
Kategoria I - Koła Gospodyń,
Kategoria II - Świetlice,
Kategoria III - Osoby indywidualne.

II. Uczestnicy konkursu

1) Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do wszystkich mieszkańców
Gminy Koziegłowy i Powiatu Myszkowskiego.

III. Zasady Organizacyjne konkursu

1) Wianek powinien być wykonany ze świeżego materiału roślinnego, dobranego
według tradycji Nocy Świętojańskiej (kwiaty, gałązki, liście i zioła). Wianki
wykonane ze sztucznych kwiatów nie będą brały udziału w konkursie.
2) Wewnętrzna średnica Wianka powinna mieć wymiar 30 cm.
Wianek powinien unosić się na wodzie i mieć zamontowaną trwale jedną lub kilka
świec.
3) Praca powinna zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora/autorki, wiek,
miejscem zamieszkania, telefon.
4) Osoby biorące udział w konkursie powinny do 19 czerwca złożyć
w MGOPK w Koziegłowach ,,Kartę uczestnictwa w konkursie”. Karta do pobrania
www.dk-kozieglowy.pl

5) Pracę należy dostarczyć do plenerowego biura organizatora w dniu 23 czerwca
podczas ,,Słowiańskiej Nocy Zakochanych” do godz. 18.00 Koziegłowy, Kompleks
Sportowy „Orlik”.

IV. Komisja konkursowa

1) Komisja powołana przez Organizatora wyłoni laureatów podczas trwania
,,Słowiańskiej Nocy Zakochanych w dniu 23 czerwca 2018 roku, biorąc pod
uwagę kryteria:
- nawiązanie do tradycji wicia wianków( wykorzystanie ogrodowych i polnych
kwiatów, oraz ziół np. bylica, łopian, rumianek, gałązki leszczyny)
- estetyka wykonania
- oryginalność pomysłu
- dobór materiału
- zgodność z wymogami regulaminu

V. Rozdanie nagród

1) Wręczenie nagród laureatom nastąpi w dniu 23 czerwca podczas trwania ,,Słowiańskiej
Nocy Zakochanych”.

VI. Postanowienia Końcowe

1) Udział uczestnika w konkursie oznacza jego akceptację zasad zawartych w niniejszym
regulaminie.
2) Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o
laureatach konkursu oraz wykorzystanie tych informacji w relacjach z przebiegu imprezy
zamieszczanych w mediach i Internecie.

