
Regulamin konkursu 

„Udekoruj Choinkę WTD 2017” 

organizowanego przez Wydział Technologii Drewna  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

 

 

§ 1 

 Zadanie konkursowe 

 

1. Zadaniem konkursowym jest własnoręczne wykonanie ozdoby choinkowej z drewna 

oraz/lub innych materiałów drzewnych i/lub biotworzyw. 

2. Ozdobę, o której mowa w punkcie 1 należy przekazać na rzecz Wydziału Technologii 

Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, mieszczącego się przy ulicy Wojska 

Polskiego 38/42.  

 

§ 2 

Uczestnictwo w konkursie  

 

1. W konkursie może wziąć udział każdy, kto do 04.12.2017 r. przekaże ozdobę choinkową, 

o której mowa w § 1, wraz ze zgłoszeniem do konkursu, w budynku Wydziału Technologii 

Drewna (pokój 221/Katedra Nauki o Drewnie). 

2. Zgłoszenie do konkursu (załącznik nr 1) powinno zawierać następujące informacje:  

 imię i nazwisko autora/autorów ozdoby (dopuszczalne prace grupowe),  

 dane kontaktowe (adres e-mail, telefon), 

 oświadczenie o własnoręcznym wykonaniu zgłaszanej ozdoby, 

 zgoda na umieszczenie imienia i nazwiska w ogłoszeniach o przebiegu i wynikach 

konkursu na stronie internetowej Wydziału Technologii Drewna i na profilach 

Facebook i Instagram Wydziału. 

 

§ 3 

Procedura konkursowa  

 

1. Do konkursu może zostać zgłoszona wyłącznie ozdoba, którą można zawiesić na choince, 

wykonana w przeważającej części z drewna oraz/lub innych materiałów drzewnych 

i/lub biotworzyw. Dopuszcza się użycie innych materiałów typu: kleje, łączniki, 

zawieszki, farby itp.  

2. Do końcowej oceny ozdoby brane będzie pod uwagę:  

 odpowiednie wykorzystanie materiału w ozdobie,  

 ilość oraz jakość wykonanych elementów z drewna oraz/lub innych materiałów 

drzewnych i/lub biotworzyw,  

 funkcjonalność ozdoby (możliwość zawieszenia na choince),  

 ocena wizualna ozdoby (forma, oryginalność pomysłu, nietypowe rozwiązania, 

estetyka). 



3. Zwycięzcami konkursu zostaną Uczestnicy, których wyłoni jury konkursowe. W skład jury 

wejdą: 

 przedstawiciele Studentów Wydziału Technologii Drewna (po jednym z każdego 

z trzech kierunków studiów na Wydziale), wydelegowani przez Radę Samorządu 

Studenckiego, 

 przedstawiciel doktorantów, wydelegowany przez Radę Samorządu Doktorantów, 

 dwóch nauczycieli akademickich z Wydziału Technologii Drewna – w tym 

przewodniczący jury – wskazani przez Dziekana. 

 

4. Informacje o wynikach konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Wydziału 

Technologii Drewna – www.studiawdeche.pl oraz na profilu Facebook Wydziału –

https://www.facebook.com/wtdpoznan/ nie później niż 15 grudnia 2017 r. 

 

5. Wszystkie zgłoszone do konkursu ozdoby zostaną zawieszone, po ich ocenie przez jury, na 

choince w holu głównym budynku Wydziału Technologii Drewna. 

 

§ 4 

Nagrody  

 

Nagrodami w konkursie za pierwsze, drugie i trzecie miejsce będą zestawy upominków 

ufundowane przez sponsorów Konkursu oraz przez Dziekana Wydziału Technologii Drewna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studiawdeche.pl/
https://www.facebook.com/wtdpoznan/


Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu 

„Udekoruj Choinkę WTD 2017” 

organizowanego przez Wydział Technologii Drewna  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

 

 

Zgłoszenie do konkursu 

 

 

1. Imię i nazwisko autora/autorów ozdoby: 

 

………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………. 

 

 

2. Dane kontaktowe (w przypadku pracy zespołowej – do przedstawiciela zespołu): 

 

adres e-mail: ………………………………………………………………………. 

 

telefon: ………………………………………………………………………. 

 

 

 

Oświadczam(y), że zgłaszaną ozdobę wykonałem/wykonaliśmy własnoręcznie 

 

 

 

Wyrażam(y) zgodę na umieszczenie imienia i nazwiska w ogłoszeniach 

o przebiegu i wynikach konkursu na stronie internetowej Wydziału Technologii 

Drewna i na profilach Facebook oraz Instagram Wydziału. 

 

 

 

 

………………………………………………………………… 

                                                   podpis  

                                            (w przypadku pracy zespołowej – przedstawiciela zespołu, w imieniu całego zespołu) 


