
 

 

REGULAMIN KONKURSU NA BUKIET ZIOŁOWY 

 

§ 1. Organizator 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja WIEŚWIEJAK, Koszajec 33, 05-840 

Brwinów, KRS 0000614834  

§ 2. Zasady 

 

1. Konkurs odbywa się 14 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00 na terenie „Zielonego Zakątka”              

w Koszajcu (gm. Brwinów). 

2. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o tradycji komponowania bukietów z ziół                

i kwiatów, a w szczególności propagowanie wiedzy o ziołach i kwiatach w otaczającym 

środowisku, postaw proekologicznych, troski o naturę i środowisko oraz ochronę 

wartości regionalnego dziedzictwa kulturowego.  

3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: 

I. „MAŁY BUKIET” – dla osób poniżej 15 roku życia 

II. „TRADYCYJNY BUKIET ZIELNY” – dla osób powyżej 15 roku życia 

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

5. Kryterium oceny jest kompozycja, skład i ilość wykorzystanych ziół i kwiatów. Należy 

unikać roślin trujących. 

6. W przypadku udziału osób poniżej 15 roku życia dopuszcza się prace zbiorowe max. 3 

osób. 

§ 3. Zgłoszenia 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie bukietu 14 sierpnia 2022 r.                  

w godz. 17:00 – 17:10 do Zielonego Zakątka w Koszajcu w miejsce wskazane przez 

organizatora Konkursu wraz wypełnionym formularzem (załącznik nr 1).  

 

 

 

 

 



§ 4. Ocena i ogłoszenie wyników 

1. Do wyłonienia laureatów i przyznania nagród uprawnione będzie Jury Konkursu 

powołane przez Organizatora. 

2. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie. 

3. Ocena bukietów odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2022 w godz. 17:10-17:30. Po tym 

czasie bukiet powróci do osoby zgłaszającej. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się niezwłocznie po zakończeniu prac Jury.  

5. Zwycięzcy konkursu w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe.  

6. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród.  

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin znajduje się do wglądu na miejscu w dniu wydarzenia.  

2. W kwestiach dotyczących Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos 

rozstrzygający należy do Organizatora.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Konkursu                      

z ważnych przyczyn.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie. 

5. Poprzez zgłoszenie i udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na:  

• wzięcie udziału w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym 

regulaminie 

• opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali 

społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika 

wyłącznie w celach  niekomercyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

 

Imię i nazwisko 

autorki/autora bukietu 

 

Wiek osoby 

zgłaszającej (prosimy o 

zaznaczenie 

krzyżykiem) 

 poniżej 15 roku życia 

 powyżej 15 roku życia 

Numer bukietu nadany 

przez jury (tę rubrykę 

wypełnia jury) 

 

 

 

 


