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REGULAMIN III KONKURSU NA TRADYCYJNY BUKIET ZIOŁOWY 

Swołowo 2017 

 

§ 1 

WARUNKI OGÓLNE 

1. Konkurs organizowany jest przez Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie Oddział Muzeum 

Pomorza Środkowego w Słupsku. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 sierpnia 2017 r. na terenie Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w 

Swołowie podczas imprezy folklorystycznej „Pomorskie Święto Ziół”. 

§ 2 

PRZEDMIOT I CELE KONKURSU 

1.  Przedmiotem Konkursu jest wykonanie tradycyjnego bukietu ziołowego z okazji święta Matki Bożej Zielnej. 

2.  Celem Konkursu jest: 

- dokonanie przeglądu i wyłonienie najpiękniejszego bukietu, 

- podtrzymywanie tradycji wykonywania wytworów plastyki obrzędowej związanej ze świętem Matki Bożej 

Zielnej, 

- popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych ze świętem Matki Bożej Zielnej,  

- dokumentowanie wzornictwa bukietów ziołowych. 

§ 3 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnicy Konkursu zgłaszając swój udział w Konkursie, akceptują jego regulamin oraz zobowiązują się 

uszanować wszelkie postanowienia Jury. 

2. Do konkursu można zgłaszać bukiety wykonane własnoręcznie w nawiązaniu do ludowych tradycji. Jeden 

uczestnik może zgłosić jeden bukiet. 

3. Bukiet powinien być wykonany wyłącznie z tworzyw naturalnych: ziół, kwiatów, warzyw i owoców. 

4. Uczestnicy zgłaszający się do Konkursu zobowiązani są wypełnić Kartę Zgłoszenia zgodnie z załączonym 

wzorem. Karty należy przekazać Organizatorom najpóźniej w dniu konkursu tj. 15.08.2017 r. do godziny 

12.00.  

5. Uczestnicy mogą wykonywać prace indywidualne i grupowe. Prace grupowe podlegają takiej samej ocenie i 

sposobie nagradzania, jak prace indywidualne. 
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§ 4 

REGUŁY KONKURSU 

1. Do oceny Przedmiotu Konkursu Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego powołuje Komisję Konkursową. 

2. Ocenie konkursowej podlegają: 

- walory artystyczne i estetyczne, 

- zgodność materiału i sposobu wykonania z tradycjami wykonywania bukietów zielnych, 

3. W Konkursie przewidziane są nagrody pieniężne za miejsca I-III (miejsce I – 200 zł, miejsce II – 150 zł, 

miejsce III – 100 zł). 

4. Rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi o godz. 15.00 w dniu 15 sierpnia 

2017 roku przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej w czasie imprezy folklorystycznej „Pomorskie 

Święto Ziół” odbywającej się w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. 

5. Laureaci Konkursu nieobecni w dniu rozstrzygnięcia Konkursu zostaną poinformowani o wynikach 

telefonicznie. Finalista jest zobowiązany do odbioru nagrody osobiście w ciągu 3 dni od daty rozstrzygnięcia 

Konkursu oraz dokonania potwierdzenia odbioru nagrody. 

6. Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną podane do wiadomości na stronie: 

www.muzeum.swolowo.pl. 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem prac autorskich do nich na rzecz 

Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, 

wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania prac zgłoszonych do konkursu.  

3. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych przez 

Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, umieszczenia danych w materiałach 

publikowanych przez organizatora i na stronie internetowej Organizatora, oraz promocji Konkursu. 

4. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji. 

5. Informacje na temat Konkursu udzielane są w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie pod numerem: 

59-8119410. Osobą do kontaktu w jego sprawie jest Mikołaj Radomski, etnolog Muzeum Kultury Ludowej 

Pomorza w Swołowie. 

 


