
 

Ogólnopolski konkurs artystyczny "Kreatywny recykling" 

1. Cel konkursu: aranżacja wnętrz (wykonanie dekoracji/mebli) domków letniskowych 

Ośrodka Wypoczynkowo - Żeglarskiego na Mazurach 

2. Założenia: stworzenie unikalnych elementów wystroju wnętrza domków letniskowych  

z wykorzystaniem z pozoru już bezużytecznych przedmiotów, które otrzymają nowe 

znaczenie, w zgodzie z ekologią i naturą, przy zachowaniu oryginalności, estetyki  

i funkcjonalności - prostota, a zarazem styl i elegancja w połączeniu z wysoką jakością 

3. Wskazówki: wnętrze domków jest wykonane z drewna pomalowanego białą farbą  

(ściany i sufit), podłoga jest wykonana z płytek – imitacja podłogi drewnianej, przedmioty 

mogą służyć do pokoju dziennego, sypialni bądź łazienki, pomieszczenia są przestronne,  

z wyposażenia są tylko łóżka i sofy, łączna liczba domków 35 (orientacyjne zdjęcia  

w zakładce noclegi na naszej stronie internetowej www.zatokakal.pl, jednak należy pamiętać, 

że domki są w trakcie remontu wg powyższego opisu), Ośrodek jest położony nad jeziorem  

z przystanią portową w otoczeniu zieleni - prawdziwy mazurski klimat 

4. Propozycje przedmiotów: stoliki kawowe, stoliki pod telewizor, lustra, krzesła, półki, 

żyrandole, karnisze, lampiony wewnętrzne, zegary, wazony, świeczniki, wieszaki, 

wycieraczki, obrazki, lampy, pufy, szafki, fotele i wiele innych 

5. Korzyści z udziału w konkursie:  

 atrakcyjne nagrody, 

 informacja o wszystkich autorach, którzy się przyczynią do aranżacji domków 

letniskowych na naszej stronie internetowej, dająca szansę na stałe promowanie 

talentu pośród naszych Gości, kontrahentów i partnerów, 

 możliwość dalszej współpracy, 

 udział w innowacyjnym projekcie,  

 zgłębienie idei recyklingu, 

 wzbogacenie swojego portfolio,  

 zdobycie nowego, cennego doświadczenia,  

 rozwijanie nowych umiejętności, 

 rozwój kreatywności. 

6. Materiały do wykonania prac konkursowych - wszystko z odzysku: zapomniane 

przedmioty ze strychu, piwnicy, złomowiska, komisów, ale także puszki, butelki 

szklane/plastikowe, słoiki, korki plastikowe, kartony, drewno, gałęzie, pnie drzew, płyty 

winylowe, palety, opony, stare garnki, skrzynki, stare walizki i inne (pozyskane przez 

uczestnika konkursu). 

 

 



7.  Nagrody: 

1. miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 2 000zł 

2. miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł 

3. miejsce - nagroda pieniężna  w wysokości 500 zł 

dodatkowo 2 wyróżnienia w postaci: voucheru na weekendowy pobyt w Ośrodku dla dwóch 

osób (od piątku do niedzieli) do wykorzystania maj/czerwiec (bez wyżywienia, oprócz 

majówki i długiego weekendu czerwcowego)  

Regulamin: 

1. Konkurs zostanie zrealizowany pod warunkiem zgłoszenia się minimum 50 uczestników. 

2. Zgłoszenia odbywają się poprzez przesłanie informacji zgłoszeniowej (imię, nazwisko, 

adres zamieszkania, telefon, e-mail, planowane przedmioty do wykonania) na adres mailowy: 

m.tyszko@zatokakal.pl w tytule wpisując "zgłoszenie konkursowe" do dnia  

10.01.2016r. włącznie. 

3. W przypadku zbyt dużej ilości deklaracji na wykonanie danego rodzaju przedmiotu, 

zgłaszający się uczestnik otrzyma mailowo informację zwrotną o zaistniałej sytuacji z prośbą 

o zmianę rodzaju przedmiotu konkursowego. 

4. Konkurs trwa do 15.02.2016 r. włącznie. 

5. Wykonane prace należy dostarczyć do 15.02.2016r. w dowolny sposób do Ośrodka na 

adres: Zatoka Kal Ośrodek Wypoczynkowo - Żeglarski, Kal 41, 11-600 Węgorzewo  

6. Każdy uczestnik wykonuje 2 różne prace o odmiennym zastosowaniu, które są 

rozpatrywane w ramach jednego zgłoszenia. 

7. Nie dopuszcza się prac zbiorowych. 

8. Koszty dostarczenia przedmiotu konkursowego pokrywa uczestnik konkursu. 

9. Wyniki zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej (www.zatokakal.pl)  

i profilu Facebook do 20.02.2016r. 

10. Do oceny będą wzięte pod uwagę: 

- walory estetyczne przedmiotu 

- jakość wykonania 

- funkcjonalność 

- trwałość 

- pomysłowość  



11. Zwycięzców wyłoni Menadżer Ośrodka. 

12. Decyzje o nagrodzonych pracach są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

13. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie i mailowo.  

14. Nagrody zostaną przekazane w formie przelewu bankowego lub w przypadku voucheru 

listownie 15.03.2016 r. 

15. Prace konkursowe nie są zwracane i są dobrowolnie przekazane na rzecz Ośrodka do 

wykorzystania w wystroju wnętrz domków letniskowych. 

 

16. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z 

dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).  

17. Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na umieszczenie zdjęć pracy na stronie 

internetowej Organizatora, profilu Facebook oraz informacji o laureatach konkursu. 

18. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.  

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.  

20. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

 

Przykładowe zdjęcia wnętrz dla lepszego zrozumienia zamysłu Organizatora:   


