
REGULAMIN KONKURSU 

„Ziele z ziół. Tradycyjny bukiet na Święto Matki Boskiej Zielnej”  

Rudno, 15 sierpnia 2015 

 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie na tradycyjny bukiet zielny, pt. „Ziele  

z ziół. Tradycyjny bukiet na Święto Matki Boskiej Zielnej”. 

2. Organizatorami konkursu są Fundacja Kobieta w Regionie (ul. Dębowa 14, 32-067 Tenczynek) oraz 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno (Rudno 228, 32-067 Tenczynek).  

3. Konkurs adresowany jest do mieszkaoców gminy Krzeszowice oraz mieszkaoców gmin powiatu 

krakowskiego i chrzanowskiego. 

4. Celem konkursu jest kultywowanie, zachowanie i popularyzowanie polskiej tradycji święcenia 

bukietów, zwanych także zielem, w dniu Święta Matki Boskiej Zielnej, 15 sierpnia.  

5. Przedmiotem Konkursu jest bukiet, który – przygotowany zgodnie z tradycją – powinien zawierad 

dużą ilośd miejscowych ziół, kwiatów charakterystycznych dla wiejskich ogródków oraz takich roślin, 

które zwyczajowo były wykorzystywane w regionie, z którego pochodzi uczestnik konkursu,  

z wyłączeniem roślin trujących. 

6. Bukiet powinien mied tradycyjną formę, bez dodatkowych ozdób i sztucznych elementów. Nie będą 

oceniane kompozycje współczesne, kwiatowe, ozdobne bukiety.  

7. Bukiety będzie oceniad specjalna komisja konkursowa, powołana przez organizatorów, która jako 

najważniejsze kryteria będzie brad pod uwagę przede wszystkim:  

- formę bukietu, zgodną z tradycją ludową, 

- ilośd i różnorodnośd ziół i roślin zawartych w bukiecie,  

- obecnośd w bukiecie roślin i ziół poświęconych w tradycji ludowej Matce Boskiej (np. ziele Matki 

Boskiej, warkoczyki Matki Boskiej czy pantofelki Matki Boskiej). 

8. Bukiety są oceniane w następujących kategoriach:  

 

DOROŚLI 

- kategoria grupowa (I-III miejsce oraz ew. wyróżnienia) 

- kategoria indywidualna (I-III miejsce oraz ew. wyróżnienia) 

MŁODZIEŻ 

- kategoria indywidualna (I-III miejsce oraz ew. wyróżnienia) 

DZIECI 

- wszyscy uczestnicy otrzymają drobne upominki oraz dyplomy za udział. 

 

9. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, zgodnie z werdyktem jury, który jest ostateczny. 

10. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział. 

11. Rejestracja uczestników i bukietów konkursowych odbędzie się w dniu 15 sierpnia 2015, od godz. 

9.00, przed kaplicą św. Rafała Kalinowskiego w Rudnie, w gminie Krzeszowice. 

12. Finał konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w 15 sierpnia 2015 roku, około godziny 13.00, po 

zakooczeniu uroczystej mszy świętej i występach artystycznych. 

13. Zgłoszenia uczestników oraz wszelkie pytania dotyczące konkursu należy przesyład pocztą 

elektroniczną na adres biuro@kobietawregionie.pl lub pod nr tel. 600 559 490. 
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14. Przystępując do udziału w konkursie uczestnik wyraża zgodę na udział w nim na zasadach 

określonych w niniejszym regulaminie oraz wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez 

Organizatorów podanych przez niego danych osobowych, w celach promocyjno-marketingowych 

związanych z organizacją konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych.  

15. Uczestnicy konkursu przenoszą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do złożonych na konkurs 

bukietów, w zakresie publicznego udostępniania dzieła, jak również prawa pokrewne  

z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia nazwiska autora (dokumentacja foto i video). 

16. O wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator. 

17. Regulamin jest dostępny także na stronie www.kobietawregionie.pl. 

 

 


