
 

 

  

REGULAMIN KONKURSU  

„RODZINNE TWORZENIE PIERNICZKÓW ŚWIĄTECZNYCH” 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem konkursu rodzinnego  na pierniczki świąteczne (zwanego 

w dalszej części niniejszego regulaminu, „Konkursem”) jest Centrum 

Nauki Keplera-Centrum Przyrodnicze przy ul. Dąbrowskiego 14 

w Zielonej Górze, zwane dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs trwa od 06 listopada do 02 grudnia 2018 r. do godziny 18.00. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie dyplomów nastąpi podczas 

uroczystej Gali konkursowej, dnia 08 grudnia 2018 r. w siedzibie Centrum 

Przyrodniczego, o godzinie 15.00. 

 

§ 2 

Uczestnictwo w Konkursie 
 

1. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa niniejszy regulamin (zwany 

dalej „Regulaminem”). Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne. 

2. Konkurs kierowany jest do rodzin. 

3. W konkursie mogą wziąć udział dzieci wraz z rodzicami/opiekunami.  
 

§ 3 

Przebieg Konkursu 

 

1. Każda rodzina, która chce wziąć udział w Konkursie powinna: 

A. wykonać techniką dowolną zdobiony pierniczek, z materiałów 

jadalnych. Prace mogą być: tradycyjnym pierniczkiem, ozdobą wiszącą 

lub mieć formę przestrzenną mieszczącą się w wymiarach podanych 

w dalszej części regulaminu.  

B. wypełnić i dołączyć formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie 

www.centrumprzyrodnicze.pl). W formularzu należy podać: imiona 

i nazwisko uczestników, adres zamieszkania, numer kontaktowy, wiek 

dziecka/dzieci.   

http://www.centrumprzyrodnicze.pl/


C. prace należy dostarczyć do dnia 02 grudnia 2018 r. osobiście, od wtorku 

do piątku w godzinach 8.00-18.00, w sobotę i niedzielę w godzinach 

10.00-18.00. Prace przyjmowane są w siedzibie Centrum 

Przyrodniczego, ul. Dąbrowskiego 14 w Zielonej Górze. 

D. prace dostarczone po terminie trwania konkursu, nieposiadające 

wypełnionego formularza lub niespełniające kryteria nie będą przyjęte 

oraz oceniane. 

2. Organizator przyzna I, II, III miejsce oraz dwa wyróżnienia.  

3. Każda rodzina może złożyć do konkursu maksymalnie 1 pracę konkursową. 

4. Wymiary pracy konkursowej w przypadku formy przestrzennej, nie powinny 

przekroczyć 30 cm wysokości i szerokości. Forma wisząca pracy powinna 

składać się z maksymalnie trzech elementów, połączonych ze sobą. Powinny 

również posiadać mocowanie pozwalające na zawieszenie.  

5. Każda praca musi być odpowiednio zabezpieczona/zapakowana. 

Dodatkowo do pracy  należy dołączyć czytelnie wypełniony formularz.  

6. W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia 

zwycięzców Organizator powoła Komisję Konkursową w składzie: 

przewodniczący i dwóch członków komisji. 

7. Decyzje Komisji Konkursowej będą ostateczne i nie będzie przysługiwało 

od nich odwołanie. 

8. Prace konkursowe stają się własnością Organizatora. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania prac konkursowych na 

cele charytatywne.  

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Centrum Przyrodniczym w Zielonej 

Górze oraz na stronie www.centrumprzyrodnicze.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz do 

odwołania, zakończenia lub przedłużenia Konkursu w każdym czasie. 

O zmianie Regulaminu, odwołaniu, zakończeniu lub przedłużeniu Konkursu 

Organizator powiadomi Uczestników umieszczając informację na stronie 

www.centrumprzyrodnicze.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych 

z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem niniejszego Konkursu. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów związanych 

z realizacją Konkursu i uczestnictwem w Konkursie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do eksponowania prac uczestników na 

terenie Centrum Przyrodniczego oraz w mediach społecznościowych.  

 

http://www.centrumprzyrodnicze.pl/
http://www.centrumprzyrodnicze.pl/

