Konkurs na Najpiękniejszy Wianek Świętojański
Regulamin
1. Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu zaprasza wszystkich Mieszkańców i Gości do udziału w
konkursie na najpiękniejszy wianek świętojański. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest
dostarczenie wianka świętojańskiego w dniu 24.06.2022 do godziny 19.00 do Gminnego
Centrum Kultury w Inowłodzu, ul Zamkowa 7
2. Uczestnicy mogą wziąć udział w dwóch kategoriach:

I – AUTENTYCZNA
II - STYLIZOWANA
3. Uczestnik sam decyduje do której kategorii zgłasza wianek.
4. Wianek powinien być wykonany ze świeżego materiału roślinnego, dobranego według
tradycji Nocy Świętojańskiej (kwiaty, gałązki, liście czy zioła). Dowolna technika mocowania,
wianki mogą być wykonane tylko z materiałów naturalnych (biodegradowalnych); wianki
wykonane ze sztucznych materiałów nie będą brały udziału w konkursie.
5. Do wianka należy dołączyć kartkę z imieniem i nazwiskiem autora/autorki oraz wypełnioną
kartę zgłoszeniową, którą można pobrać poniżej, lub osobiście odebrać w siedzibie GCK,
ul Zamkowa 7.
6. Każdy wianek otrzyma przydzielony numerek
7. Wianki Świętojańskie dostarczone na konkurs oceniać będzie komisja powołana
przez Organizatora.
8. Kryterium oceny: • – staranność wykonania, • – dobór różnorodnych gatunków ziół i kwiatów
• – zgodność z wymogami regulaminu, • – ogólne wrażenie artystyczne,
• – estetyka wykonania.
9. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 24.06.2022 r., o około godziny 20.00
po ogłoszeniu werdyktu nastąpi wręczenie nagród.

Załącznik
WIANEK ŚWIĘTOJAŃSKI 2022

KARTA ZGŁOSZENIA (wypełnić literami drukowanymi) Imię i nazwisko uczestnika
…………………………………………………………………………..……………………….
Rodzic/opiekun prawny (w przypadku nieletniego uczestnika):
……………………………………………………………….......................................................
Adres, telefon, e-mail uczestnika/ów (w przypadku dzieci i młodzieży - wiek): .……….
……………………………….…………………………................................................
………………………………………………………………………..………………………….

ZGODA NA UCZESTNICTWO W KONKURSIE WIANEK ŚWIĘTOJAŃSKI 2022
Wyrażam zgodę na uczestnictwo w konkursie WIANEK ŚWIĘTOJAŃSKI 2022 –
organizowanym przez Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu. Oświadczam, że zostałam/łem
poinformowana/y, iż podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu
do treści danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania
powyższej zgody. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem w tym
z informacją o przetwarzaniu danych osobowych i akceptuję jego postanowienia.
.......................................................................................................................................................
(data i czytelny podpis uczestnika/rodzica lub opiekuna prawnego)

