
REGULAMIN KONKURSU  

„Adwent w kulturze” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs organizowany jest przez Parafię Rzymskokatolicką św. Piotra z Alkantary i św. 

Antoniego z Padwy przy ulicy Kościuszki 27a w Węgrowie. Współorganizatorem jest 

Ekspozycja Muzealna „Węgrów-miasto wielu kultur i religii”, która jest zlokalizowana w 

podziemiach zabytkowego dawnego klasztoru ojców reformatów, a także Stowarzyszenie 

Klasztor Węgrów –Centrum Dialogu Kultur. 

2. Konkurs jest skierowany do wszystkich rodziców i opiekunów prawnych oraz ich dzieci od 

lat 3 do ukończenia 17 roku życia. W konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne oraz 

rodziny.  

 

II. CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony w okresie od dnia 17 listopada do 10 

grudnia 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 12 grudnia podczas 

Mszy św. o godz. 11.30 w klasztorze (o ile pozwolą warunki epidemiczne). 

 

III. ZASADY KONKURSU 

1.Treścią konkursu jest przedstawienie w dowolnej formie artystycznej (sztuki plastyczne –

obraz, kolaż, mozaika; sztuki audiowizualne –zdjęcie, krótki film) tradycji i zwyczajów 

adwentowych w religiach chrześcijańskich (katolicyzm, prawosławie, protestantyzm). Ideą 

jest ukazanie jak w każdej z religii chrześcijańskiej przeżywany jest okres adwentu, pokazując 

zwyczaje i obyczaje zarówno dotyczące nabożeństw w kościele, jak również w domu. 

2. Konkurs składa się z czterech kategorii: I -dzieci przedszkolne; II -dzieci w wieku od 7 do 

13 lat; III -młodzież w wieku od 14 do 17 lat; IV-Rodzina. 

2. Uczestnik Konkursu dostarczy pracę konkursową wraz z załącznikami nr 1 i 2 za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres plutarch.82@gmail.com bądź osobiście do 

zakrystii w zaklejonej kopercie z tytułem konkursu „Adwent w kulturze”. 

2. Każdy Uczestnik może przygotować jedną pracę w danej dziedzinie konkursu. 

3. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby będące pracownikami lub współpracownikami 

Parafii Rzymskokatolickiej św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy oraz członkowie 

Stowarzyszenia Klasztor Węgrów –Centrum Dialogu Kultur. 
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4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnikowi 

przysługują prawa do dysponowania stworzoną pracą i ponosi on wszelką odpowiedzialność 

za naruszenie praw osób trzecich spowodowane wykorzystaniem materiałów w konkursie.  

5. Każdy z uczestników wyraża zgodę na utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, 

wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie przygotowanych prac przez Organizatora, w 

szczególności przez publikowanie prac na stronie internetowej oraz mediach 

społecznościowych organizatora oraz prasy lokalnej i regionalnej. Z tego tytułu uczestnikowi 

nie przysługuje prawo do wynagrodzenia. 

 

IV. NAGRODY 

1. W każdej kategorii przewidziana jest jedna nagroda. 

2. Nagrodami w konkursie są: I kategoria: gry planszowe oraz niespodzianka od kustosza 

ekspozycji; II kategoria słuchawki, III kategoria: drukarka; IV kategoria: nagroda specjalna 

ufundowana przez Zarząd Stowarzyszenia Klasztor Węgrów – Centrum Dialogu Kultur. 

3. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę, niezależnie od liczby zgłoszonych 

do Konkursu prac.  

4. Każdy Uczestnik otrzyma pamiątkową niespodziankę. 

5.Wśród zgłoszeń konkursowych, 3-osobowa Komisja Konkursowa powołana przez kustosza 

Ekspozycji Muzealnej wyłoni 3 najciekawsze prace z każdej z kategorii.  

6.Wskazane przez komisję osoby zostaną nagrodzone.  

7. Nad prawidłową organizacją i przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa 

powołana przez kustosza.  

8. Decyzja Komisji Konkursowej co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im 

nagród jest ostateczna.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo usuwania lub wykluczenia zgłoszeń do konkursu, co do 

których zachodzi podejrzenie łamania praw autorskich, nieuczciwego wykorzystywania 

wizerunku lub będących wynikiem działania oprogramowania automatycznie wysyłającego 

zgłoszenia. Eliminowani uczestnicy nie będą informowani o podjętej przez organizatora 

decyzji o usunięciu lub wykluczeniu.  

10. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o tym fakcie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu konkursowym do 7 dni po 

zakończeniu konkursu. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz 

w mediach społecznościowych Organizatora. 



11. Każdy Zwycięzca konkursu, zobowiązany jest do podania swojego imienia, nazwiska, 

adresu zamieszkania, adresu e-mail, telefonu kontaktowego celem ustalenia jego tożsamości i 

wydania lub doręczenia nagrody. Odmowa podania przedmiotowych danych jest 

równoznaczna z rezygnacją z nagrody. W przypadku, gdy osoba zawiadomiona o zwycięstwie 

wiadomością elektroniczną wysłaną na adres podany w zgłoszeniu konkursowym, nie 

skontaktuje się z Organizatorem w ciągu 7 kolejnych dni kalendarzowych celem podania 

swoich danych, jej prawo do nagrody wygasa, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń w 

stosunku do Organizatora Konkursu. 

12. W przypadku nie podania powyższych danych przez Zwycięzcę nagrody w ciągu 7 

kolejnych dni kalendarzowych, Komisja Konkursowa wyznaczy kolejnego zdobywcę ww. 

nagrody.  

 

V. ODBIÓR NAGRÓD 

1. Zdobywcy nagród zostaną poinformowani drogą elektroniczną o sposobie odbioru nagrody, 

które zostaną wręczona podczas plenerowej inscenizacji historycznej. 

2. Uczestnikom nie przysługuje prawo żądania wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian 

za nagrodę, ani zamiany nagrody na inną nagrodę.  

3. Organizator może skontaktować się z Uczestnikiem w celu ustalenia ewentualnego innego 

sposobu odbioru nagrody. W przypadku osobistego odbioru nagrody w celu dokonania 

identyfikacji Uczestnika, winien on lub jego pełnomocnik, okazać dokument tożsamości ze 

zdjęciem.   

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz 

wyrażenie zgody, w przypadku przyznania nagrody, na opublikowanie jego imienia, nazwiska 

i nazwy miejscowości, w której mieszka na stronach internetowych i w mediach 

społecznościowych Organizatora zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 

sierpnia 1997 r. 

2. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z 

uzasadnieniem do Organizatora na adres. 

3. Osobą odpowiedzialną i udzielającą odpowiedzi na zapytania dotyczące konkursu jest 

kustosz Ekspozycji Muzealnej „Węgrów-miasto wielu kultur i religii”, dr Marek Sobisz. Dane 

kontaktowe: tel. +48791176604; mail: plutarch.82@gmail.com.  

 


