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Regulamin wojewódzkiego konkursu na „Najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową” 
podczas „Prezentacji tradycyjnych stołów wigilijnych” 

 
I. Cele konkursu:  

1. Kultywowanie tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych, 
2. Umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia, 
3. Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki i tradycji kulturowej 

związanej ze Świętami Bożego Narodzenia, 
4. Integracja dzieci i młodzieży oraz mieszkańców obszarów wiejskich. 

 
II. Warunki uczestnictwa: 

1. Uczestnikiem konkursu może być każde koło gospodyń wiejskich z terenu województwa 
dolnośląskiego, które bierze udział w „Prezentacji tradycyjnych stołów wigilijnych” w 2021 r.  

2. Prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego, Wydział Obszarów Wiejskich, Wybrzeże Słowackiego 12-14, 
50-411 Wrocław, do dnia 15 listopada 2021 r. z dopiskiem: konkurs na „Najpiękniejszą 
ozdobę bożonarodzeniową” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
mila.suchowiecka@dolnyslask.pl  

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu ogłoszenia, a kończy podczas uroczystego podsumowania  
w czasie „Prezentacji tradycyjnych stołów wigilijnych”. 

4. Liczba wszystkich zgłoszeń do konkursu na najpiękniejszą ozdobę jest ograniczona i nie 
może przekroczyć 26. 

 
III. Zasady: 

1. Forma ozdoby jest dowolna, jeżeli nawiązuje do tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych  
z możliwością wykorzystania jej na choince, oknie, stole itd. 
Kryteria oceny:   
- nawiązanie do tradycji,  
- estetyka,  
- technika wykonania,  
- pomysłowość, 
- stopień trudności wykonania, 
- bogactwo użytych materiałów (preferowane naturalne materiały: drewno, papier, sznurek, 
suszone owoce, itd.).  

2. Każde koło gospodyń wiejskich może przedstawić jeden projekt. 
3. Ozdoby powinny być wykonane jedną dowolną techniką, np. origami modułowe, bombka 

wykonana na szydełku i inne.  
4. Forma aranżacji i prezentacji ozdoby bożonarodzeniowej jest dowolna.  
5. Prace należy dostarczyć do Organizatora Prezentacji (na miejscu w Galerii Piastów  

w Legnicy, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9.) do godziny 10.00 w dniu konkursu. Ozdoby 
będą prezentowane podczas całego wydarzenia. 

6. Prace powinny być opisane nazwą uczestnika Prezentacji zgłaszającego ozdobę do konkursu.  
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7. Prace należy odebrać po rozstrzygnięciu konkursu. 
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione ozdoby. 
9. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 
IV. Komisja konkursowa: 

1. Ozdoby zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego, 

2. W skład Komisji konkursowej wchodzą 3 osoby, 
3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, 
4. Z prac Komisji zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich 

członków Komisji. 
5. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 
V. Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać ozdoba bożonarodzeniowa w poszczególnych 
kategoriach: 

1. Zgodność z tradycją (w zakresie kompozycji, formy, użytych materiałów i techniki wykonywania) 
0-2 punkty, 

2. Bogactwo, różnorodność użytych materiałów (drewno, papier, sznurek, suszone owoce i kwiaty 
itp.) 0-2 punkty, 

3. Walory artystyczne (kompozycja, dobór barw, architektura itd.) 0-2 punkty, 
4. Ogólny wyraz artystyczny, nawiązujący formą do tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych  

0-2 punkty, 
5. Sposób prezentacji ozdób bożonarodzeniowych 0-2 punkty. 

 
Każda ozdoba bożonarodzeniowa może uzyskać maksymalnie 10 punktów od każdego  
z członków Komisji. Punkty przyznane przez członków Komisji są sumowane. Wygrywa ozdoba, która 
otrzyma największą ilość punktów. 
 
W przypadku kilku ozdób bożonarodzeniowych z taka samą liczbą punktów o kolejności decyduje 
Przewodniczący Komisji. 

 
VI. Nagrody 

1. Do wyłonienia laureatów uprawniona jest Komisja konkursowa powołana przez Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego.  

2. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.  
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas „Prezentacji tradycyjnych stołów wigilijnych”  

w dniu 18 grudnia 2021 r.  
 

Osoba do kontaktu: Mila Suchowiecka, tel. 71-776-90-30, mila.suchowiecka@dolnyslask.pl  
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