
Regulamin konkursu „Bukiet działkowca” 

 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie na kompozycję 

florystyczną (bukiet) pt. „Bukiet działkowca”, zwanym dalej „Konkursem”. 

 

2. Organizatorem konkursu jest Pałac Kultury Zagłębia z siedzibą przy pl. Wolności 1  

w Dąbrowie Górniczej 41-300 – zwany dalej „Organizatorem”. 

 

3. Konkurs jest jednym z działań w ramach Festiwalu Kwiatów – wydarzenia 

odbywającego się w Pałacu Kultury Zagłębia w dniach 9-11.09.2016 r. 

 

4. Konkurs adresowany jest do osób fizycznych, pełnoletnich, zajmujących się uprawą 

ogródków działkowych na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, zwanych dalej 

„Uczestnikami”. 

 

5. Celem konkursu jest popularyzacja sztuki układania kwiatów oraz zainteresowanie 

odbiorców uprawą roślin. 

 

6. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. Przystępując do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie 

przez Organizatora danych osobowych zgodnie z załączoną kartą zgłoszeniową. 

 

7. Całościowy czas trwania konkursu: 08.08.-30.09.216 r. W tym czasie Organizator 

będzie administratorem danych osobowych Uczestnika (od czasu zbierania zgłoszeń 

poprzez rozstrzygnięcie konkursu, aż do zakończenia ewaluacji). 

 

8. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie nadesłanej 

fotografii w Internecie na stronie www.palac.art.pl, na blogu  http://blog.palac.art.pl/ 

oraz profilu na Facebooku https://pl-pl.facebook.com/PalacKulturyZaglebia od dnia 

nadesłania pracy. 

 

Przedmiot i zasady konkursu 

9. Przedmiotem konkursu jest stworzenie bukietu z roślin pochodzących z ogródka 

działkowego Uczestnika. Typ bukietu oraz rodzaje użytych roślin i dekoracji nie są 

narzucone przez Organizatora – decyduje o nich Uczestnik.  

 

10. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden bukiet. 

 

11. Bukiety są przygotowywane i dostarczane do Organizatora na koszt Uczestników. 
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12. Bukiety zgłoszone do Konkursu będzie można oglądać w przestrzeniach 

wystawienniczych Pałacu Kultury Zagłębia w dniach 10-16.09.2016 r. 

Składanie prac 

13. Prace należy składać w dniu 10.09.2016 r. w Pałacu Kultury Zagłębia w godzinach 9-11  

wraz z naczyniem, w którym mają być prezentowane.  

 

14. Każdy Uczestnik otrzyma potwierdzenie dostarczenia bukietu wraz z numerem 

przyjęcia. 

 

15. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału drogą 

mailową pod adres festiwalkwiatow@palac.art.pl najpóźniej do dnia 02.09.2016 r. 

włącznie. Zgłoszenia można dokonać także telefonicznie pod numerem 32 733 88 20. 

 

16. Obowiązkowo należy nadesłać skanem, pocztą, lub dostarczyć osobiście podpisaną kartę 

zgłoszeniową. 

Wyłonienie zwycięzcy i nagrody 

17. Finał konkursu odbędzie się w niedzielę, 11.09.2016 r. o godzinie 17:00.  

 

18. Najlepszą pracę wyłoni jury, w którego skład wchodzą reprezentanci Stowarzyszenia 

Florystów Polskich zaproszeni do udziału w Festiwalu Kwiatów, a także reprezentanci 

Pałacu Kultury Zagłębia. 

 

19. Na autora najlepszej pracy czekają nagrody rzeczowe w postaci kosiarki i sadzonek 

roślin. 

 

20. Organizator przewiduje przyznanie nagrody publiczności. Nagrodzona praca zostanie 

wyłoniona poprzez głosowanie w trakcie Festiwalu. 

Postanowienia końcowe  

21. Pytania dotyczące Konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: 

festiwalkwiatow@palac.art.pl 

 

22. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje o 

wprowadzonych zmianach będą publikowane na stronie internetowej 

www.palac.art.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji. 

 

23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

24. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku wystąpienia 

okoliczności od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się mniej niż trzech 

Uczestników. 
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