
Regulamin  konkursu „ Najpiękniejszy wianek świętojański ”.                    

                   Główna nagroda – Rower miejski. 

                                                                   § 1 
 
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Najpiękniejszy wianek świętojański ” zwanego dalej: 
„Konkurs” jest Kościerski Dom Kultury im. J. Wybickiego, ul. Długa 31, 83-400 Kościerzyna,  
zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs organizowany jest w ramach imprezy – pikniku o charakterze kulturalno –
rozrywkowym o nazwie „Kaszubski Festiwal i Tradycje świętojańskie”. Tradycja wianków 
świętojańskich jest bardzo mocno zakorzeniona w tradycji kaszubskiej, w związku z czym 
organizator pragnie zachęcić nagrodą główną do aktywnego uczestnictwa w konkursie. 

3. Konkurs jest ogłaszany  za pośrednictwem strony internetowej www.kdk-koscierzyna.pl,  a 
organizowany i przeprowadzany podczas trwania pikniku świętojańskiego w dniu 25 czerwca 
2022 roku w Ogródku Jordanowskim. 

4. Niniejszy „Regulamin" jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników, reguluje zasady i 
warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników 
Konkursu. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie Regulamin, a wszelkie 
materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter informacyjny. 

 
                                                                       §2  
Przedmiot i czas Konkursu  
1. Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu jednego wianka świętojańskiego według 
własnego pomysłu i koncepcji artystycznej. Wianki gotowe - zakupione w sklepie nie będą 
podlegały ocenie konkursowej. 

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 25 czerwca 2022 roku o godz.15:00 i kończy się w dniu  25 
czerwca 2022 roku o godz. 18.30 (trwa 3,5 godziny). Ogłoszanie wyników i wręczenie 
nagrody nastąpi o godz. 18.45, 25 czerwca 2022 roku. 
 Ogłoszenie wyników następuje na zasadach wskazanych w § 4 i § 6 1 Regulaminu. 
 
                                                                       § 3 
Uczestnictwo w Konkursie 
1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. 

2. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili przystąpienia do 
Konkursu ukończyły 18 lat lub dzieci pod opieką dorosłych, posiadają pełną zdolność do 
czynności prawnych, miejsce zamieszkania oraz adres na terenie Powiatu Kościerskiego, 
skutecznie przystąpiły do Konkursu w sposób opisany w ust. 4 niniejszego paragrafu (dalej 
„Uczestnicy”).  

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora.  

4. Osoba, o której mowa w ust. 2 przystępuje do Konkursu poprzez łączne wykonanie 
następujących czynności: 

a) samodzielne wykonanie jednego wianka świętojańskiego i dostarczenie go na miejsce 

rozstrzygnięcia Konkursu tj. Ogródek Jordanowski  

b) wypełnienie druku  Formularza Uczestnika poprzez wpisanie swojego imienia, nazwiska   
adresu oraz telefonu kontaktowego. Dane adresowe i kontaktowe zastrzeżone zostaną do 

http://www.kdk-koscierzyna.pl/


wyłącznej wiadomości Organizatora, zaś imię  zwycięzcy podane zostanie ze sceny, na 
której wręczona zostanie nagroda. 

c) zaakceptowanie Regulaminu,  

d) dokument potwierdzający ukończenie 18 lat. W przypadku dzieci asysta prawnego 
opiekuna.  

e) oświadczenie, że jest wyłącznym autorem dostarczonego wianka, 

8. Zwycięzcę konkursu (I miejsce) wyłoni specjalnie powołana  Komisja Konkursowa. 
Decyzja Komisji Konkursowej jest uznaniowa i ostateczna. Wianki biorące udział w 
Konkursie mogą przejść na własność Organizatora lub decyzją Organizatora mogą być 
zwrócone właścicielowi. 

 
                                                                      § 4 
Przebieg Konkursu 
1. Konkurs rozpoczyna się  dnia 25 czerwca 2022 roku o godzinie 15:00 i kończy się tego 
samego dnia o godzinie 18:30. 
 
2. Spośród zgłoszonych formalnie uczestników zostanie wyłonione tylko 1 (jedno) pierwsze 
miejsce za wianek, który w ocenie Komisji Konkursowej jest najciekawszy oraz został 
oryginalnie i kreatywnie wykonany. Wszyscy uczestnicy konkursu proszeni są o obecność na 
czas rozstrzygnięcia konkursu około godziny 18.45. 

3. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez ustne ogłoszenie ze sceny  numeru wianka  oraz 
imienia autora do publicznej wiadomości.  

 
                                                                       § 5 
Nagrody 
1. Fundatorem  nagród w Konkursie jest Kościerski Dom Kultury im. J. Wybickiego.  

2. Zwycięzca Konkursu za zajęcie I miejsca otrzyma Rower miejski, który przechodzi na jego 
własność.  

3.  Zwycięzcy  Konkursu nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie 
lub ekwiwalent pieniężny. Nie może on też przenieść prawa do otrzymania Nagrody na 
osoby trzecie.  
  
 
                                                                        § 6 
Ogłaszanie wyników i Komisja Konkursowa 
1. Ogłaszanie Zwycięzców  Konkursu nastąpi około godz. 18.45 25 czerwca 2022 roku przez 
Przewodniczącego Komisji Konkursowej. Obowiązkiem Przewodniczącego Komisji 
Konkursowej  będzie uzasadnienie kryteriów oceny i przyznania nagród. 
 
2. Komisja Konkursowa składa się z trojga członków. Członkowie  powołani zostaną przez 
Organizatora. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest przedstawiciel Organizatora. 
 
 
 
 
 
                                                                      
 



                                                                 § 7 
Szczegółowe zasady i warunki prawne Konkursu 

1. W przypadku, gdy przedmiot konkursu - wianek stanowić będzie dzieło w rozumieniu 
prawa autorskiego Uczestnik oświadcza, że jest jego wyłącznym autorem, posiada do niego 
nieograniczone autorskie prawa majątkowe  z chwilą jego Zgłoszenia do Konkursu. 

2. Udziela Organizatorowi  prawo do dysponowania przedmiotem konkursu bez możliwości 
wypowiedzenia go. 

3. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu  wyłącznie prace własnego autorstwa. 
Zabronione jest  wykorzystywanie cudzych prac oraz gotowych wianków dostępnych w 
punktach handlowych. 

4. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych 
i/lub osobistych osób trzecich w związku z Konkursem .  
 
                                                                         § 8 
Polityka Prywatności 
1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia 
udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  w celach związanych z organizacją i 
przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydaniem Nagród. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest  Kościerski Dom Kultury im. J. 
Wybickiego , ul. Długa 31, 83-400 Kościerzyna.  
 
                                                                           § 9 
Zmiany regulaminu 
1. Postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Organizatora, bez podawania 
przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu 
Regulaminu na łamach Strony Konkursowej.     

2. Wszelkie zmiany Regulaminu nie mogą działać na niekorzyść Uczestników. 

 

 
§ 10                                              

Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności: 

a) za formę, kształt i technikę wykonania przedmiotu konkursowego;  

b) w przypadku niemożliwości kontaktu z Uczestnikiem z powodu podania przez niego 
nieprawdziwych lub błędnych danych; 

c) w przypadku niemożliwości doręczenia Nagród na skutek błędnych lub nieprawdziwych 
danych.   

2. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w biurze Organizatora (tj. pod adresem 
wskazanym w § 10 ust.3 Regulaminu), zostaje również udostępniony na Stronie Internetowej 
oraz zostanie zamieszczony przy scenie na czas trwania Konkursu.  
 

3. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z 
Organizatorem pod adresem : Kościerski Dom Kultury im. J. Wybickiego, ul. Długa 31,            
83-400 Kościerzyna.  Tel. 58 686 23 63, 508 150 688 
Organizator nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień 
Regulaminu. 


