REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY WIANEK
KRAKÓW, WIANKI 2014
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Organizatorem Konkursu jest: Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie,
ul. Olszańska 7 wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską
Kraków.
2. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna na stronach internetowych Organizatora oraz
w miejscu Konkursu.
PRZEDMIOT KONKURSU
§ 2.
1. Przedmiotem Konkursu w obydwu kategoriach jest wykonanie przez Uczestnika/ów
Konkursu wianka z żywych roślin.
2. Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie.
3. Przystępując do Konkursu Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie własność wianka na
Organizatora Konkursu oraz udzielają Organizatorowi bezpłatnej, wyłącznej
i przenaszalnej licencji na wykorzystanie wianka na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Zakres licencji nie jest ograniczony czasowo ani terytorialnie.
UCZESTNICY KONKURSU
§ 3.
1.
Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: indywidualnej i grupowej.
2.
Uczestnikiem Konkursu w kategorii indywidualnej może być każda osoba fizyczna,
przy czym w przypadku osób niepełnoletnich na uczestnictwo w Konkursie musi
wyrazić zgodę ich opiekun prawny.
3.
W przypadku kategorii grupowej w Konkursie uczestniczyć mogą: przedszkola, szkoły
podstawowe, gimnazja oraz szkoły średnie (placówki) reprezentowane przez prawnego
opiekuna grupy (nauczyciela, wychowawcę, członka komitetu rodzicielskiego). Liczba
uczestników konkursu grupowego (w ramach jednej grupy) nie może być mniejsza niż
20 oraz większa niż 30 osób, wliczając w to również opiekuna/ów grupy.
4.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich
rodzin, a także pracownicy Fundatorów nagród oraz członkowie ich rodzin.
5.
Udział w konkursie grupowym wyklucza możliwość startu w kategorii indywidualnej,
i odwrotnie.
6.
Celem konkursu jest: kultywowanie tradycji ludowych poprzez plecenie wianków
i aktywizacja społeczno-kulturalna.

ZASADY ORGANIZACYJNE KONKURSU
§ 4.
1. Warunkiem wzięcia udziału zarówno w Konkursie indywidualnym jak
i grupowym jest samodzielne przygotowanie przez Uczestników Konkursu wianka,
wypełnienie Zgłoszenia Konkursowego i złożenie go wraz
z wiankiem w dniu 21 czerwca 2014 r. w miejscu oznaczonym napisem „Konkurs
na najpiękniejszy wianek” u stóp Wawelu na Bulwarze Czerwieńskim.
2. Formularze zgłoszeniowe (załącznik Nr 1 i 2 do Regulaminu Konkursu) dostępne
będą na stronie internetowej Konkursu oraz w dniu 21 czerwca 2014 r. w miejscu

odbywania się Konkursu. Zgłoszenie do Konkursu grupowego, musi posiadać pieczęć
placówki biorącej w nim udział.
3. Ocenie Jury podlegać będą wianki uplecione podczas wydarzenia (w godzinach
15.00-18.00 z materiałów zapewnionych przez Organizatora) oraz wianki przygotowane
wcześniej, które należy przynieść w miejsce Konkursu w godzinach 15.00-18.00.
JURY KONKURSOWE
§ 5.
1. Jury Konkursowe powołane przez Organizatora będzie obradować w dniu
21 czerwca 2014r. między godziną 18.00 a 19.00.
2. Jury wyłoni Laureatów, biorąc przy wyborze pod uwagę następujące kryteria:
estetykę projektu i oryginalność pomysłu w nawiązaniu do tradycji.
3. Członkowie Jury będą głosować na kartach do głosowania, przyznając poszczególnym
wiankom zgłoszonym do Konkursu punkty za estetykę projektu i oryginalność pomysłu,
w skali punktów od 1 do 5 (gdzie 5 jest oceną najwyższą).
4. O kolejności w Konkursie decydować będzie suma punktów przyznanych przez członków
Jury, zgodnie z zasadą im więcej punktów, tym wyższe miejsce.
5. W przypadku uzyskania przez Uczestników Konkursu tej samej ilości punktów,
o wyższym miejscu decyduje głos Przewodniczącego Jury.
NAGRODY
§ 6.
1. Nagrodami w Konkursie indywidualnym są:
• za 1. miejsce – VW na weekend z pełnym bakiem paliwa i voucher na weekend dla 2 osób
w Ustroniu w Ośrodku Rehabilitacyjnym Muflon, o wartości 600 zł brutto,
• za 2. miejsce – Karnet Open na Fitness Academy, o wartości 500 zł brutto,
• za 3. miejsce – kolacja dla 2 osób w Kamo Grill&Bar, o wartości 200 zł brutto.
Fundatorami nagród w Konkursie indywidualnym są: Salon VW i Audi Bełtowski,
Global Hotels & Travels, Fitness Academy oraz FUTO s.c.
2. Nagrodami w Konkursie grupowym są:
• voucher na wycieczkę dla 30 osób do paryskiego Disneylandu w dniach 8-10.10.2014 r.
Fundatorem nagrody w Konkursie grupowym jest Mayland Real Estate Sp. z o.o.
Krakowskie Biuro Festiwalowe nie ponosi odpowiedzialności za właściwe wykonanie
wycieczki i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. Podmiotem
odpowiedzialnym za właściwą realizację wycieczki będzie Biuro Podróży, od którego
Organizator Konkursu zakupi usługę.
• Nagroda pieniężna o wartości 4016 zł z przeznaczeniem na opłacenie zryczałtowanego
podatku dochodowego od nagrody zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawnymi.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
§ 7.
1. Laureatów wyłoni Jury Konkursowe w dniu 21 czerwca 2014 r.
2. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach w dniu 21 czerwca 2014 r. w miejscu
odbywania się Konkursu, na bulwarze Czerwieńskim, niezwłocznie po rozstrzygnięciu
Konkursu przez Jury, poprzez trzykrotne odczytanie nazwisk i zwycięskiej placówki.

3. Nieobecność Laureata podczas ogłaszania wyników jest jednoznaczna z rezygnacją
z nagrody. W takiej sytuacji nagrodę otrzyma uczestnik/placówka, którym Jury przyznało
kolejno najwyższą liczbę punktów.
WRĘCZENIE NAGRÓD
§ 8.
1. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 21 czerwca 2014 r. na scenie „Klasycznej”
usytuowanej na Rynku Głównym w Krakowie, po stronie pomnika Adama Mickiewicza,
o godzinie 20.00.
2. Nagrody główne w kategorii indywidualnej i grupowej zostaną wręczone zgodnie z § 6.
W przypadku kategorii grupowej nagrodę odbiera osoba reprezentująca placówkę zgodnie
z § 3 ust 3 wraz z uczniami.
3. Niestawienie się Laureata po odbiór nagrody, w okolicznościach określonych w §8 ust. 1
niniejszego Regulaminu, w dniu rozstrzygnięcia Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją
z nagrody. W takiej sytuacji nagroda nie zostanie przyznana innym uczestnikom Konkursu.
4. Szczegółowe zasady realizacji nagrody dla Laureatów konkursu grupowego zostaną
uregulowane odrębnym dokumentem.
5. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody w formie pieniężnej.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 9.
1. Uczestnicy Konkursu, oddając Organizatorowi zgłoszenie do Konkursu, wyrażają zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celu przeprowadzenia niniejszego
Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz
ich poprawiania. Przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą z dnia 29
października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133. poz. 883).
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Konkursu będzie
Krakowskie Biuro Festiwalowe.
2. Udział w Konkursie osoby niepełnoletniej wymaga pisemnej akceptacji opiekuna
prawnego. Wzór pisemnej zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza jego akceptację zasad konkursu zawartych
w niniejszym Regulaminie.
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym
Konkursem będą rozstrzygane przez sądy w Krakowie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

Kraków, dnia 12.06.2014 r.

Krakowskie Biuro Festiwalowe

