
 
 

 

– REGULAMIN – 

 

I. Organizator Konkursu 
Rozwadowski Dom Kultury „Sokół” - filia Miejskiego Domu Kultury 
ul. Rozwadowska 21 
37-450 Stalowa Wola 
tel. 15/ 600 02 85 
www.rdksokol.pl  
 

II. Przedmiot Konkursu 
Przedmiotem Konkursu jest twórcze i kreatywne przygotowanie witryny handlowej 
na czas Jarmarku Bożonarodzeniowego, który odbędzie się 11 grudnia 2022 roku na 
Rynku w Rozwadowie. 
 

III. Cele Konkursu 

 kultywowanie tradycji związanej ze świętami Bożego Narodzenia, 

 rozwijanie kreatywności, innowacyjności poprzez pobudzenie aktywności twórczej, 

 kształtowanie wyobraźni plastycznej, 

 pobudzenie przedsiębiorczości wśród uczestników Konkursu. 
 

IV. Uczestnicy Konkursu 
W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy przedsiębiorcy działający w obrębie 
rozwadowskiego rynku. 
 

V. Warunki uczestnictwa 
1. Każdy chętny do wzięcia udziału w Konkursie powinien do dnia 5 grudnia 2022 roku 

dostarczyć do Rozwadowskiego Domu Kultury „Sokół” lub przesłać wersję 
elektroniczną na adres mailowy jarmark.rozwadow@gmail.com wypełnioną i 

http://www.rdksokol.pl/
mailto:jarmark.rozwadow@gmail.com


 
 

podpisaną kartę zgłoszenia. Wzór karty dostępny jest na stronie internetowej 
Organizatora Konkursu (www.rdksokol.pl).  

2. Wystrój witryny należy przygotować przed Jarmarkiem Bożonarodzeniowym,  
tj. przed 11 grudnia 2022 roku. 
 

VI. Ocena prac konkursowych 
1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja konkursowa powołana przez 

Organizatora. 
2. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny witryn 

biorących udział w Konkursie. 
3. Komisja będzie zwracała uwagę na: 

 oryginalność i kreatywność, 

 ogólny efekt wizualny, 

 estetykę wykonania wystroju witryny. 
4. Komisja konkursowa dokona oceny wystroju zgłoszonych do Konkursu witryn 

dwukrotnie –  zarówno w świetle dziennym, jak i nocnym. 
5. Ogłoszenie wyników Konkursu i przyznanie nagród nastąpi 11 grudnia 2022 roku  

o godzinie 18.00 w altanie na Rynku w Rozwadowie podczas Jarmarku 
Bożonarodzeniowego.  
 

VII. Nagrody 
1. W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody, za: 

 Miejsce I – nagroda główna dla autora najciekawszą witrynę w wysokości 1000 
złotych brutto (tysiąc złotych brutto), 

 Miejsce II – nagroda w wysokości 500 złotych brutto (pięćset złotych brutto), 

 Miejsce III – nagroda w wysokości 300 złotych brutto (trzysta złotych brutto). 
 

2. Postanowienia końcowe 
1. Wyniki Konkursu i zdjęcia witryn zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

Organizatora (www.rdksokol.pl) oraz na jego profilu Facebookowym. 
2. Udział w Konkursie jednoznaczny jest z udzieleniem Organizatorowi prawa  

do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku uczestnika konkursu i jego witryny. 
3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 

Administratora danych, którym jest Organizator Konkursu, do celów związanych z 
organizacją niniejszego wydarzenia, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego, Rady (UE)2016/679 z dnia 27.04.2016 r. 
https://www.mdkstalowawola.pl/2018/06/29/miejski-dom-kultury/sprawy-
publiczne/rodo-klauzula-informacyjna/  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.  
5. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  
6. Sprawy nieobjęte Regulaminem oraz sprawy sporne rozstrzyga Organizator. 

https://www.mdkstalowawola.pl/2018/06/29/miejski-dom-kultury/sprawy-publiczne/rodo-klauzula-informacyjna/
https://www.mdkstalowawola.pl/2018/06/29/miejski-dom-kultury/sprawy-publiczne/rodo-klauzula-informacyjna/

