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REGULAMIN KONKURSU 

na Najpiękniejszy Bukiet z Ziół i Kwiatów 

 

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie na Najpiękniejszy Bukiet z Ziół i Kwiatów.  

2. Konkurs jest elementem realizacji inicjatywy pt. „Święto Ziół i Kwiatów - połączą nas dary ziemi” grupy 

nieformalnej Wędkarze i spółka pod patronatem Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”. 

Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020” dofinansowanego 

ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja 

Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD 

„TRYGON-Rozwój i Innowacja”, Fundacja Przestrzeń Lokalna. 

3. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o tradycji komponowania bukietów z ziół i kwiatów 

związanej ze Świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny potocznie nazywanym „Matki Boskiej 

Zielnej”, a w szczególności propagowanie wiedzy o ziołach i kwiatach w otaczającym środowisku, a także 

postaw proekologicznych, troski o naturę i środowisko oraz ochronę wartości lokalnego dziedzictwa 

kulturowego. 

4. Konkurs adresowany jest do uczestników imprezy lokalnej „Święto Ziół i Kwiatów - połączą nas dary 

ziemi” organizowanej w Gościńcu Dębowa Gazdówka w Łodynie dnia 15.08.2020 r. 

5. Uczestnikiem konkursu może być osoba w każdym wieku, a w ramach Konkursu może zgłosić tylko 

jeden bukiet, który wykonała samodzielnie. Nie określa się wielkości bukietów.  

6. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu w całości przez autora pracy 

zgłaszającego swój udział w Konkursie. Zgłaszający swój udział w Konkursie zobowiązuje się do 

przestrzegania zasad określonych w Regulaminie. 

7. Każdy uczestnik, który zgłasza swoją pracę do konkursu jest również zobowiązany do wypełnienia 

Formularza Zgłoszeniowego do Konkursu, który będzie dostępny na miejscu, w biurze organizatora od 

godziny 14.30 do godz. 15.30. 

8. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. 

9. Bukiety będą oceniane przez powołane Jury, którego decyzja jest ostateczna. 

10. Kryterium oceny to: 

- różnorodność gatunkowa i ilość użytych w kompozycji ziół i kwiatów, 

- estetyka wykonania. 

11. Chętni do udziału w Konkursie mogą zgłaszać się do Konkursu i pozostawiać swoje bukiety podczas 

imprezy dnia 15.08.2020 do godziny 15.30 w biurze organizatora.  Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie 

pozostawienia bukietu wraz z numerem przyjęcia. Finał Konkursu i wręczenie nagród będzie miało miejsce 

w tym samym dniu ok. godz. 16.00. 

12. Zwycięzcy Konkursu nagrodzeni zostaną nagrodami rzeczowymi, w tym nagrodą główną – Pucharem 

Burmistrza Ustrzykach Dolnych.  

13. Pytania dotyczące Konkursu należy kierować pod nr tel.: 601694775 lub drogą elektroniczną: 

wlodarczyk65@wp.pl  
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