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I. Postanowienia ogólne 
1. Regulamin określa zasady organizacji Konkursu Plastycznego realizowanego w ramach 

projektu POLSKA(NIE)OBCA, zwanego dalej Konkursem. 
2. Mecenasem główny Projektu  POLSKA(NIE)OBCA jest Energa z Grupy ORLEN. 
3. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie, warunki realizacji i przyznawania 

nagród w Konkursie 
4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

 

II. Organizatorzy Konkursu 
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie MAGNOLIA z siedzibą  w Gdańsku, ul. Achillesa 

14/1, 80-299 Gdańsk, NIP: 584-27-78-197 KRS: 0000754172.  
2. Mecenasem Głównym projektu POLSKA(NIE)OBCA, w ramach którego realizowany jest 

Konkurs jest ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 471   
3. Obowiązki organizatora: 
▪ odpowiada za poprawne przeprowadzenie Konkursu; 
▪ koordynuje działania Jury oceniającego prace konkursowe i rekomenduje laureatów do 

otrzymania nagród, a także wybiera laureatów Konkursu; 
▪ obwieszczenie Konkursu oraz informowanie uczestników o sprawach związanych z 

Konkursem oraz informuje o wynikach konkursu; 
▪ organizuje galę wręczenia nagród dla laureatów Konkursu: 
▪ wręczenie nagród laureatom. 

 

III. Cele Konkursu 
Celami Konkursu są: 

▪ promowanie trwałych wartości jednoczących społeczność oraz budowa świadomości 
wspólnotowej w zakresie kultury polskiej; 

▪ promowanie edukacji i kreatywności wśród dzieci i młodzieży; 
▪ podnoszenie stanu wiedzy historycznej w zakresie Bożonarodzeniowych zwyczajów 

narodowych i regionalnych. 

 

IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie  
1. Warunkiem uczestnictw w Konkursie jest: 

▪  wypełnienie Formularza zgłoszeniowego https://forms.gle/7TpUFbCFNC8wgJWF6 
przez opiekuna prawnego oraz przesłanie na adres Organizatora 
(kontakt@magnoliastowarzyszenie.pl) fotografii zgłoszonej do konkursu pracy 
plastycznej, do godz. 16.00  dnia 14.12.2022r. wraz z krótkim opisem jakie regionalne 
zwyczaje bożonarodzeniowe prezentuje.  

▪ dostarczenie i prezentacja zgłoszonej pracy plastycznej podczas gali wręczenia nagród 
w dniu 17.12.2022r. o godzinie 10.00 w holu ZSO nr 2 w Gdańsku, ul. Wodnika 57. 

https://magnoliastowarzyszenie.pl/
https://forms.gle/7TpUFbCFNC8wgJWF6
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2. Zgłoszenia złożone po terminie określonym w punkcie 1 nie zostaną przyjęte. 
3. Wymagania dla fotografii:  

▪ W przypadku prac dwuwymiarowych (rysunki, malowidła, płaskorzeźby) należy 
przesłać od 1 do 2 fotografii kolorowych. 

▪ W przypadku aranżacji trójwymiarowych należy przesłać od 3 do 5 fotografii 
kolorowych zawierających prezentację pracy z różnych stron. 

▪ Fotografie być w formacie JPG lub PNG i rozmiarze nie większym niż 5 MB.  
▪ Na fotografiach nie mogą znajdować się żadne osoby.  
▪ Zdjęcia nie mogą być poddawane modyfikacjom innym niż globalne zmiany wysycenia 

kolorów, jasności czy rozdzielczości zdjęcia. 
4. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

do 18 roku życia, zgłoszone przez opiekuna prawnego.  
5. Uczestnik lub w jego imieniu opiekun prawny oświadcza, że jest autorem pracy plastycznej 

prezentowanej na fotografii konkursowej.  
6. Koszty związane z wykonaniem pracy jak również dostarczeniem jej na galę wręczenia nagród 

pokrywa uczestnik Konkursu. 
 

V. Temat pracy Konkursowej 
Lokalne Bożenarodzeniowe zwyczaje w Polsce. 
Praca powinna prezentować regionalne zwyczaje bożonarodzeniowe, które mogą być 
charakterystyczne dla np. regionu lub grupy etnicznej lub wynikające z kultury regionu. 
 

VI. Nagrody w Konkursie 
1. Ustala się następujące Nagrody Główne o charakterze rzeczowym: 
▪ 3 Nagrody Główne za zdobycie 1-go, 2-go i 3-go miejsca 
▪ 2 Nagrody w kategoriach: 

▪ Kreatywność 
▪ Oryginalny zwyczaj bożonarodzeniowy 

2. Ustala się Nagrody Specjalne o charakterze rzeczowym – są to nagrody przyznawane 
przez Mecenasa Głównego Energę z Grupy ORLEN. 

3. Organizator zastrzega, że w Konkursie mogą zostać wręczone również inne Nagrody 
niewymienione w punkcie 1 i 2. 

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody lub nagród 
w poszczególnych kategoriach. 

5. W przypadku nieprzyznania nagrody Jury może zaproponować zwiększenie wartości innych 
nagród. 
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VII. Zasady przyznawania nagród 
1. Zgłoszenia pod względem formalnym ocenia Organizator Konkursu. 
2. Organizator po przeprowadzeniu oceny formalnej przekazuje zgłoszenia Jury, które ocenia 

zgłoszenia pod względem merytorycznym. 
3. Lista laureatów zostanie podana do informacji publicznej podczas Gali w terminie wskazanym 

w rozdziale IV. 
4. Z posiedzenia Jury sporządza się protokół. 
5. Cała dokumentacja z przebiegu Konkursu dostępna będzie do wglądu w siedzibie 

organizatora Konkursu. 
 

VIII. Jury 
1. Organizator Konkursu powołuje Jury w celu zapewnienia rzetelności i bezstronności  ocen 

nadesłanych zgłoszeń. 
2. Jury dokonuje ostatecznego wyboru laureatów Konkursu w drodze głosowania. 
3. Pracom Jury przewodniczy przedstawiciel Organizatora i/lub Mecenasa Głównego. 
4. W skład Jury wchodzą:  

▪ przedstawiciel BISER - Bałtyckiego Instytutu Spraw Europejskich i Regionalnych 
▪ przedstawiciel Stowarzyszenia Kulturalno–Społecznego  Carpe  Diem  Semper 
▪ specjalista w zakresie sztuki i malarstwa 

 

IX. Postanowienia końcowe 
W sytuacjach nieuregulowanych w Regulaminie, a odnoszących się do Konkursu, decyzje 

podejmuje Organizator. 

1. Wszelkie zmiany Regulaminu dokonywane są przez Organizatora po ustaleniach z 
Mecenasem Głównym. 

2. Nagrodzone prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej i profilu społecznościowym 
Organizatora i Mecenasa Głównego 

3. Autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych z chwilą ich przejęcia nabywa 
nieodpłatnie Organizator. 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Magnolia 
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