
Regulamin rodzinnego konkursu na bombkę bożonarodzeniową pn. Magiczna Bombka 

 

§1 Organizator Konkursu 

Organizatorem konkursu jest Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa. 

 

§2 Cele konkursu 

1. Zachowanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem. 

2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz kształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci, młodzieży i 

dorosłych wobec sztuki plastycznej oraz tradycji kulturowej związanej  z obrzędami okresu Bożego 

Narodzenia. 

3. Popularyzacja twórczości utalentowanych mieszkańców zasobów Jeleniogórskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej. 

§3 Zasady konkursu 

1. Konkurs obejmuje jedną kategorię: rodzinną. 

2. Udział w konkursie mogą wziąć rodziny mieszkające na terenie zasobów Jeleniogórskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej 

3. Jedna rodzina może zgłosić wyłącznie jedną pracę. 

4. Bombka zgłoszona do konkursu winna spełniać następujące warunki: wielkość i waga bombki muszą 

umożliwiać zawieszenie jej na choince, każda bombka winna posiadać zawieszkę. Bombka może być 

również umieszczona na podstawce.  

5. Pracę należy opatrzyć przymocowaną w widocznym miejscu kartką – metryczką zawierającą dane: imię 

i nazwisko przedstawiciela rodziny, adres i nr telefonu.  Metryczka powinna być niewielkich rozmiarów, 

tak aby nie przysłaniała pracy.  

6. Prace należy dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej                           

ul. Różyckiego 19 do 30.11.2016 r. Tu zostaną sfotografowane i opisane. 

7. Na portalu społecznościowym Facebook zostanie utworzone specjalne wydarzenie, w którym 

02.12.2016 organizator zamieści fotografie bombek biorących udział w  konkursie. W tym momencie 

ruszy głosowanie, które potrwa do godz. 24.00 dnia 16.12.2016 r. Link do wydarzania zostanie 

zamieszczony na stronie internetowej JSM www.jsmjg.pl  

8. Zwycięzcą zostanie rodzina, która pod zdjęciem bombki zbierze najwięcej kliknięć „lubię to”. 

9. Organizator przewiduje następujące nagrody: 

− I miejsce  bon na zakupy w Galerii Sudeckiej w Jeleniej Górze o wartości 200 zł 

− II miejsce  bon na zakupy w Galerii Sudeckiej w Jeleniej Górze o wartości 150 zł 

− III  miejsce  bon na zakupy w Galerii Sudeckiej w Jeleniej Górze o wartości 100 zł 

− IV miejsce  bon na zakupy w Galerii Sudeckiej w Jeleniej Górze o wartości 50 zł 

10. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi dnia 16.12.2016 r. Lista nagrodzonych zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej JSM www.jsmjg.pl oraz w wydarzeniu na portalu Facebook. 



 

§4  Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie dostarczone prace przechodzą na własność Organizatora konkursu.  

2. Dostarczenie prac plastycznych na Konkurs będzie jednoznaczne z potwierdzeniem, że uczestnicy 

zapoznali się z Regulaminem i akceptują jego postanowienia. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna 

z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych  w celach związanych z realizacją Konkursu 

rodzinnego na bombkę bożonarodzeniową zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). 

3. Dostarczając prace na konkurs, każdy uczestnik przenosi autorskie prawa majątkowe na Organizatora.               

 


