
Stąporkowski Konkurs Szopek OTK 2018 
15/12/2017 – 08/01/2018 

Regulamin 1. Edycji Stąporkowskiego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych „Narodził 
się dla wszystkich” 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Stąporkowskim Konkursie Szopek 
Bożonarodzeniowych pt. „Narodził się dla wszystkich”. 

 Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 
Stąporkowie (dalej zwana: Organizator). 

 Szopki do konkursu mogą zgłaszać zarówno całe rodziny, jak i osoby indywidualne. 
 W konkursie udział biorą szopki. Uczestnikiem Konkursu jest każdy, kto dokona 

zgłoszenia szopki do konkursu, zgodnie z warunkami regulaminu. 

 
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 Szopkę wykonaną w dowolnym stylu i w dowolnej technice (propozycja użycia 
naturalnych surowców, typu słoma, piórka, patyczki, kora drzew, mech itp.) należy 
dostarczyć do MGOKiS w Stąporkowie wraz z czytelnie wypełnioną Kartą Zgłoszenia. 
Istotne jest, aby szopka w sposób wyraźny niosła przesłanie Bożego Narodzenia, a 
także nawiązywała do tegorocznego hasła konkursu „Narodził się dla wszystkich”. Nie 
dopuszcza się umieszczania w szopce gotowych, zakupionych figur i elementów 
konstrukcyjnych. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do redakcji i edycji przesłanego opisu. 
 Szopki należy dostarczać od dnia 14 grudnia 2018 r.  na adres: Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 103, 26-
220 Stąporków. 

 
§ 3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 W dniu 6 stycznia 2018 roku /sobota/, na placu przed budynkiem MGOKiS 
w Stąporkowie - podczas finału OTK o g. 13.30 - zostaną ogłoszone wyniki gminnego 
szczebla konkursu, z którego powołane przez Organizatora Jury wyłoni zwycięzcę. 

 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, zaś laureaci gminnego 
szczebla konkursu – upominki i drobne nagrody rzeczowe. 

 Szopka Laureata I miejsca weźmie udział w Ogólnopolskim Konkursie Szopek OTK 
2018, gdzie dalej w wyniku głosowania prowadzonego za pośrednictwem strony 
internetowej www.orszak.org., zostaną wyłonione 3 szopki, które otrzymają największą 
ilość głosów i tym samym, zajmą kolejno I, II i III miejsce. Dodatkowo zostaną 
nagrodzone 2 szopki wybrane przez jury – otrzymają one wyróżnienie. Zwycięzcy 
zostaną ogłoszeni w dniu 22 stycznia 2018 r. 

http://www.orszak.org/


 Wszystkie nagrodzone osoby, których szopki zajmą 3 pierwsze miejsca oraz 
2 wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Szopek, otrzymają nagrody rzeczowe. 

 Wyniki ukażą się na stronie www.orszak.org oraz na profilu FB Orszaku Trzech Króli. 
 Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców pocztą.  

§ 4. GŁOSOWANIE w Ogólnopolskim Konkursie Szopek OTK 2018. 

 Możliwość głosowania zostanie uruchomiona 15 grudnia 2017 r. Głosowanie zakończy 
się 12 stycznia 2018 r. o godz. 12.00. 

 Głosowanie odbywa się poprzez stronę internetową www.orszak.org. Każda osoba 
może zagłosować tylko raz. Fundacja zastrzega sobie prawo do eliminacji maili 
wytworzonych przez automaty. Do głosowania konieczne jest podanie swojego adresu 
e-mail. 

 Udział w głosowaniu jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu. 

 
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne 
i nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonej szopki. Uczestnik przyjmuje na siebie 
odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne, w szczególności, że osoby 
trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorowi roszczeń związanych z 
naruszeniem 
ich praw autorskich. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, 
nieodpłatne publikowanie zdjęcia szopki oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska 
oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych 
z konkursem oraz Orszakiem Trzech Króli. 

 Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie w przypadku 
zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ 
na organizowanie Konkursu. 

 Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie 
lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani. 

 Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
internetowej Organizatora:  www.staporkowmgokis.pl 

 Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem 
zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora dla celów 
organizacyjnych i promocyjnych konkursu. 

 Dane Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 
Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni 
skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu 
Ustawy 
o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest 
dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie. 

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2017 roku. 
 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator 

konkursu. 

http://www.orszak.org/
http://www.orszak.org/
http://www.staporkow.mgokis.pl/

