
REGULAMIN KONKURSU 

„BUKIET NA MATKI BOSKIEJ ZIELNEJ” 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Ropie, zwany dalej „Organizatorem”.  

 

2. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie na tradycyjny bukiet zielny, zwanym dalej 

„Konkursem”.  

 

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

na Święto Matki Boskiej Zielnej, propagowanie wiedzy o ziołach i kwiatach w otaczającym 

środowisku, troski o naturę i środowisko oraz ochronę dziedzictwa kulturowego.  

 

4. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie bukietu na święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny (a w kalendarzu juliańskim Zaśnięcia Matki Bożej), zwanym w tradycji ludowej świętem 

Matki Boskiej Zielnej - 15 sierpnia 2020r., w którym to dniu odbywają się Dożynki Gminne  

w Ropie. 

 

5. Do konkursu można zgłosić indywidualnie 1 bukiet. 

Bukiet powinien zawierać wyłącznie rośliny pochodzące z łąk, lasów i ogrodów ze szczególnym 

uwzględnieniem ziół leczniczych oraz kwiatów polnych i ogrodowych, a także zboża i owoców. 

Nie określa się wielkości bukietów. Dopuszcza się zastosowanie wstążki do dekoracji bukietu. 

 

6. Głównym kryterium oceny jest skład i ilość wykorzystanych ziół i kwiatów oraz staranność 

wykonania bukietu.  

 

7. W Konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Ropa lub osoby czasowo przebywające na 

terenie gminy Ropa, które w dniu 15 sierpnia 2020 zgłoszą się do Konkursu i pozostawią swoje 

bukiety do oceny po uroczystej mszy św. o godz. 11.00 na placu przy Kościele Matki Bożej 

Wspomożenia Wiernych w Ropie.   

 

8. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do uzupełnienia i podpisania Karty zgłoszeniowej, 

zawierającej: dane osobowe, oświadczenie RODO oraz oświadczenie COVID-19. Karta 

zgłoszeniowa dostępna jest do pobrania na stronie internetowej GOK: www.gokropa.iaw.pl 

Kartę zgłoszeniową należy wcześniej uzupełnić i dostarczyć Organizatorowi w dniu konkursu 

(15 sierpnia 2020). W przypadku braku możliwości wydruku karty przez Uczestnika, karta 

będzie dostępna do uzupełnienia u Organizatora. 

 

9. W przypadku Uczestnika nieletniego, kartę zgłoszeniową podpisuje rodzic/opiekun prawny.  

 

10. Po rozstrzygnięciu konkursu bukiet będzie można odebrać w siedzibie GOK Ropa w dniach  

18-21.08.2020. 

 

11. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 15 sierpnia. Informacja o nagrodzonych (przewiduje się 

przyznanie I, II i III miejsca) zostanie podana do publicznej wiadomości w tym dniu na stronie 

internetowej GOK.  Zwycięzcy konkursu nagrodzeni zostaną nagrodami o orientacyjnej 

wartości: I miejsce- 150 zł, II miejsce- 100 zł, III miejsce- 50 zł. Przewiduje się przyznanie 

wyróżnień. Od decyzji jury nie przysługuje jakiekolwiek odwołanie.  

 

12. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród w terminie późniejszym po 

telefonicznym uzgodnieniu przez pracownika GOK. Uczestnikiem Konkursu uprawnionym do 

otrzymania nagrody jest osoba, której dane wskazane zostaną w potwierdzeniu pozostawienia 

bukietu.  

 

13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. Organizator 

zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku wystąpienia okoliczności od niego 

niezależnych.  


