
 

Regulamin konkursu  „Tradycyjnych BUKIETÓW Zielnych – 2021r. 
pt. „W sierpniu każdy kwiat woła – weź mnie do kościoła” 

I. ORGANIZATORZY: 

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka 
w Inowrocławiu przy współudziale Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek  
i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy, LGD Czarnoziem na Soli, Kujawskiego 
Centrum Kultury w Inowrocławiu, 

II. CELE KONKURSU: 

1. Popularyzacja tradycji komponowania bukietów z ziół i kwiatów z okazji Święta 
Matki Boskiej Zielnej. 

2. Propagowanie wiedzy o ziołach i kwiatach w otaczającym nas środowisku. 
3. Kształtowanie postaw proekologicznych, troski o naturę i środowisko. 
4. Ochrona wartości regionalnego dziedzictwa kulturowego. 

III. ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie i prezentacja tradycyjnego bukietu na 
Święto Matki Boskiej Zielnej. 

2. Bukiet powinien zawierać wyłącznie ziele, to co pochodzi z pól, łąk i ogrodów. 
3. Konkurs jest adresowany do młodzieży i osób dorosłych. 
4. Uczestnik w ramach konkursu może wykonać tylko jeden bukiet. Bukiet musi 

być wykonany samodzielnie. 
5. Nie określa się wielkości bukietu. 
6. Bukiet będzie oceniać JURY powołane przez Organizatora. Decyzja Jurorów 

jest ostateczna. Od decyzji Jurorów nie przysługuje odwołanie. 

IV. KRYTERIA OCENY: 

1. Skład bukietu oraz jego kompozycja. 
2. Ogólne wyraz artystyczny bukietu. 
3. Staranność wykonania. 

V. POZOSTAŁE INFORMACJE: 

1. Bukiet należy dostarczyć w dniu 08 sierpnia br. w godz. 12,oo – 15,oo.do stoiska 
obok muszli koncertowej w Solankach na własny koszt. 

2. Do bukietu należy dołączyć metryczkę zawierającą: 
 skład bukietu (jakie wykorzystano kwiaty, zioła…… ) 
 imię i nazwisko autora/wykonawcy 

3. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród 
odbędzie się tego samego dnia tj.08 sierpnia 2021r.  

4. Zwycięzcy konkursu (trzy pierwsze miejsca) zobowiązani są do osobistego 
odbioru nagród.  

5. Wyniki zostaną ogłoszone w miejscu odbywania się konkursu oraz będą 
opublikowane na stronie internetowej Organizatora. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu. 
7. w sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator. 

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie na tradycyjny zielny 
bukiet  pt. „W sierpniu każdy kwiat woła, weź mnie do kościoła”. 

Komitet Organizacyjny Konkursu 
 

Wojewódzki Związek Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy 
ul. Jacewska 164; 88-100 Inowrocław 



 
 
 
 

Do wiadomości uczestników konkursu: 

Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 
uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu „Tradycyjnych BUKIETÓW 

ZIELNYCH 2021r. których nie był w stanie przewidzieć lub zapobiec, w szczególności 
w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym związanych z pogodą. 

 
Zgłoszenie udziału w Konkursie „Tradycyjnych BUKIETÓW ZIELNYCH – 2021r. jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na zweryfikowanie danych osobowych 
zawartych w zgłoszeniu oraz na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 
zgłoszeniu i wyrażeniem zgody na wykorzystanie jego wizerunku do celów 
związanych z organizacją i przebiegiem oraz promocją Konkursu „Tradycyjnych 
BUKIETÓW Zielnych – 2021r. podczas X KFPL w Inowrocławiu. 
 
Administratorem Państwa danych będzie 
Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy 


