
 

 

 

 

 

Regulamin konkursu na „Najciekawsze przebranie podczas 

Jarmarku Bożonarodzeniowego” 

 
  
1. Organizator konkursu: 
Organizatorem konkursu są Starostwo Powiatowe w Gołdapi i Stowarzyszenie Gołdapski 

Fundusz Lokalny. 

Data i miejsce rozstrzygnięcia konkursu: 
Prezentacja strojów odbędzie się 21 grudnia 2014 r. w godz. 11.30-15.00 podczas Jarmarku 

Bożonarodzeniowego – 2014 r. (na Placu Zwycięstwa w Gołdapi). 

  

2. Cel konkursu: 
- rozwijanie aktywności związanej z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia, 

- kultywowanie tradycji i zwyczajów Bożonarodzeniowych, 

- integracja pokoleń.   

  

3. Przedmiot konkursu: 

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:  

I. W kategorii wiekowej – od 7 lat do 15 lat. Rozpoczęcie o godzinie 11:30. Komisja 

konkursowa wyłoni laureatów o godzinie 14:50. 

II. W kategorii wiekowej – od 18 i wyżej wezmą udział osoby przebrane za „ Św. Mikołaja”. 

Rozpoczęcie o godzinie 11:30. Komisja konkursowa wyłoni laureatów o godzinie 14:50.   

 

3. Adresaci konkursu: . 

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców i gości powiatu gołdapskiego.  

  

4. Warunki uczestnictwa: 
W konkursie mogą wziąć udział osoby prezentujące tradycyjne lub współczesne formy 

strojów nawiązujących do tradycji bożonarodzeniowych (np. aniołki, mikołaje, choinki, 

kolędnicy, pasterze, owieczki, bałwanki, renifery, śnieżynki itp). Przystąpienie do konkursu 

następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego, który należy przesłać na adres mailowy gofund@wp.pl. Ostateczny termin 

nadsyłania zgłoszeń upływa `15 grudnia 2014 roku.  

Dodatkowo podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego 21 grudnia 2014 r. w godz. od 11:30  

do 12:00 należy podpisać listę obecności, która będzie dostępna w stoisku Starostwa 

Powiatowego w Gołdapi. Osoby, które podpiszą listę obecności otrzymają numerki. 

Uczestnik, który deklaruje swój udział w konkursie jednocześnie akceptuję warunki 

konkursu. 

 

5. Kryteria oceny:  
- pomysłowość i oryginalność stroju, 

- elementy tradycji Bożonarodzeniowych, 

- rekwizyty  
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- całokształt (ogólne wrażenie artystyczne), 

Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów. Decyzje komisji 

konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

6.  Nagrody: 
Zakończenie konkursu oraz wręczenie trzech pierwszych nagród w pierwszej kategorii 

nastąpi podczas trwania Jarmarku Bożonarodzeniowego dnia 21 grudnia 2014 roku.  

W konkursie zostaną przyznane bony na nagrody w wysokości: pierwsze miejsce 100 zł, 

drugie 75 zł i trzecie 50 zł. Nagroda za strój „Św. Mikołaja” to 125 zł. 

  

7. Postanowienia końcowe: 
- Organizatorzy zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji  

o zwycięzcach i uczestnikach konkursu, 

- Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zamieszczania informacji w swoich 

materiałach i kampaniach promocyjnych, jako element promujący, 

- Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte  

w regulaminie, 

-  Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie organizatora. 

-  Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala organizator. 

  

8. Kontakt: 

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem tel. 511 128 606. 

  

Zapraszamy do  udziału i życzymy wielu pomysłów!!!! 
(wa) 


