
REGULAMIN XI jubileuszowego konkursu WYŚCIG WIANKÓW pod patronatem Katarzyny 

Kondziołki – Burmistrza Zawichostu 

1. Organizatorami konkursu są: 

- Gmina Zawichost 

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście 

2. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. 

3. Prace konkursowe powinny być pracami własnymi. 

4. Technika wykonania wianków: 

- dowolna (z wykorzystaniem materiałów naturalnych) z pominięciem wspomagania mechanicznego 

(silniki itp.) 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

- zarejestrowanie wianków (nadanie numeru) na przyczółku promowym w Zawichoście w godz. 19.30 

– 20.00, w dniu 25 czerwca 2022r., 

- podpisanie pakietu dokumentów RODO (Uwaga! Uczestnicy niepełnoletni proszeni są o zgłaszanie 

prac w obecności rodzica/opiekuna prawnego). 

6. Praca powinna być opatrzona metryczką (w woreczku wodoodpornym) z informacja zawierającą 

imię i nazwisko Wykonawcy. 

7. Prace zostaną dopuszczone do konkursu przez Jury powołane przez organizatorów. 

8. Wszystkie wianki będą wodowane ze wspólnego startu z łodzi. 

9. Jury przyzna nagrodę GRAND PRIX (finansową – 1000 złotych brutto) za wianek, który z miejsca 

wodowania – wspólnego startu wyznaczonego przez organizatorów, najszybciej dopłynie do mety). 

Dodatkowo wśród wszystkich uczestników rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

10. Wręczenie finansowej nagrody GRAND PRIX oraz nagród rzeczowych nastąpi 25 czerwca 2022r., 

około godz. 20.00 na przyczółku promowym w Zawichoście. 

11. Postanowienia końcowe: 

- udział uczestnika w konkursie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym regulaminie 

- 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 oraz Internecie 

- wszelkie kwestie nie ujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga organizator. 

Serdecznie zapraszamy 

 

 

 

 



 

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIEKNIEJSZY WIANEK ŚWIĘTOJAŃSKI 

1. Organizatorami konkursu są: 

- Gmina Zawichost 

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście 

2. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. 

3. Prace konkursowe powinny być pracami własnymi. 

4. Technika wykonania: 

- prace – zgodne z tradycją Nocy Świętojańskiej – powinny być wykonane ze świeżego materiału 

roślinnego (kwiaty/gałązki/liście/zioła), 

- wianki wykonane ze sztucznych kwiatów lub nimi zdobione, nie będą brały udziału w konkursie, 

- jeśli wianek będzie posiadał stelaż, to powinien być on również wykonany z materiałów naturalnych 

(np. drewno, wiklina itp.). 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

- zarejestrowanie wianków (nadanie numeru) na przyczółku promowym  w Zawichoście w godz. 

19.00 – 19.30, w dniu 25 czerwca 2022r., 

- podpisanie pakietu dokumentów RODO (Uwaga! Uczestnicy niepełnoletni proszeni są o zgłaszanie 

prac w obecności rodzica/opiekuna prawnego). 

6. Praca powinna być opatrzona metryczką z informacja zawierającą imię i nazwisko wykonawcy. 

7. Prace zostaną dopuszczone do konkursu przez Jury powołane przez organizatorów. 

8. Jury biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

- estetykę pracy, 

- oryginalność pomysłu, 

- nawiązanie do tradycji, 

- dobór materiałów, 

- zgodność z wymogami niniejszego regulaminu 

wyłoni zwycięzców  trzech pierwszych miejsc i przyzna im następujące nagrody: 

- za I miejsce – nagroda finansowa – 500 złotych brutto 

- za II miejsce – nagroda finansowa – 300 złotych brutto 

- za III miejsce – nagroda finansowa – 200 złotych brutto 

10. Wręczenie nagród nastąpi 25 czerwca 2022r., około godz. 20.00 na przyczółku promowym w 

Zawichoście. 

11. Postanowienia końcowe: 



- udział uczestnika w konkursie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym regulaminie 

- 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 oraz Internecie 

- wszelkie kwestie nie ujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga organizator. 

Serdecznie zapraszamy 


