
 

 
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU ON-LINE  
„KACZAWSKIE PRZYGOTOWANIA  

DO ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA” 
 

I. Organizator konkursu 
Organizatorem konkursu „Kaczawskie przygotowania do Świąt Bożego 

Narodzenia” jest Stowarzyszenie „LGD Partnerstwo Kaczawskie”, 59-407 
Mściwojów 54. 
 

Konkurs organizowany jest w ramach realizacji projektu „XIV Kaczawski 
Jarmark Bożonarodzeniowy”, finansowany z środków budżetowych 
Województwa Dolnośląskiego i Powiatu Jaworskiego oraz środków własnych 

Stowarzyszenia. 
 

II. Cele konkursu 
1. Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji bożonarodzeniowych. 
2. Kształcenie poczucia wartości dziedzictwa kulturowego 

 i odpowiedzialności za jego trwanie. 
3. Umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt 

Bożego Narodzenia. 
4. Wzmacnianie integracji społecznej. 
5. Promocja regionu Kraina Wygasłych Wulkanów. 

 
III. Termin 
Konkurs odbywać się będzie od 4 grudnia do 17 grudnia 2020r. 

Ogłoszenie wyników nastąpi max. do 21 grudnia 2020r. 
 

IV. Uczestnictwo w konkursie i zasady 
1. Konkurs skierowany jest do lokalnych organizacji pozarządowych, grup 
nieformalnych, kół gospodyń i zespołów folklorystycznych oraz 

rękodzielników i wytwórców z obszaru 14 gmin Partnerstwa Kaczawskiego: 
Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, 
Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, 

Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja. 
2. Konkurs jest organizowany przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

– portal Facebook. 
3. Na portalu Facebook (https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Lokalna-
Grupa-Działania-Partnerstwo-Kaczawskie), 4 grudnia br., zostanie utworzone 

wydarzenie pn. „Kaczawskie przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia”. 
Uczestnicy konkursu będą mogli umieścić tu nagrany przez siebie filmik o 

przygotowaniach do tegorocznych świąt. Jeden podmiot umieszcza jeden filmik 
trwający max. 4 minuty.  
4. Filmik ma nawiązywać do naszych tradycji bożonarodzeniowych i może być 

związany np.: 



-  z pokazem lepienia pierogów, uszek, robienia kutii, potrawy z ryb, kompotu, 
ozdabiania pierników, ciasta itp 
- zaprezentowaniem ciekawego tradycyjnego przepisu przekazywanego z 

pokolenia na pokolenie, 
- wykonywaniem świątecznych ozdób, 

- kolędowaniem, 
- pakowaniem prezentów, 
- ubieraniem choinki, 

- przygotowywaniem szopki, 
- i inne działania związane z polskimi tradycjami bożonarodzeniowymi; 
 

5. Organizator przewiduje przyznanie nagród za pierwsze, drugie i trzecie 
miejsce oraz za trzy wyróżnienia - pod warunkiem, że filmy te spełnią łącznie 3 

kryteria z pkt. V. 
6. Uczestnik/podmiot konkursu zezwala na publikowanie/udostępnianie 
przesłanego do konkursu filmiku. 

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu i 
zgodą na publikację wizerunku bohaterów nagrania. 

8. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad 
dobrych obyczajów, unikania wypowiedzi lub gestów mogących wywołać 
zbiorową dezaprobatę lub niepokój publiczności (w tym słów lub gestów 

uznawanych powszechnie za obraźliwe), a także bezwzględnego unikania 
wszelkich wystąpień natury politycznej. Takie filmy będą usuwane przez 
organizatora natychmiast po zauważeniu lub zgłoszeniu powyższych 

nieprawidłowości. 
9. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

10. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w 
Regulaminie wynikających z powodów organizacyjnych od nich niezależnych. 
 

V. Kryteria oceny  
1. Pomysłowość i zaangażowanie. 

2. Zgodność z tematem. 
3. Ogólny wyraz artystyczny. 

 

Kontakt: 
Biuro Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie” 
59-407 Mściwojów 54, tel. 76 872 87 18, 609-538-810 

 
 

 

Zapraszamy       


