
REGULAMIN 
KONKURSU  

„NAJŁADNIEJSZY  MIKOŁAJ!!! KARTKI ŚWIĄTECZNE,  OZDOBY 

CHOINKOWE, CHOINKI, STROIKI , BOMBKI I SZOPKI 

ŚWIĄTECZNE...” 
 

ORGANIZATOR 

Kętrzyńskie Centrum Kultury 

ul. Sikorskiego 24a 

11-400 Kętrzyn, Tel 89  751 25 53 (wew.1) 
 

GŁÓWNYM PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST: 

 „Najładniejszy MIKOŁAJ” oraz: 

- KARTKI ŚWIĄTECZNE; 

- OZDOBY CHOINKOWE; 

- SZOPKI; 

- BOMBKI; 

- STROIKI  

ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs otwarty jest dla wszystkich zainteresowanych. 

2. W tym roku wybieramy najładniejszego mikołaja, dowolnej 

wielkości, wykonany dowolną techniką. Nagrodzony, 

wyróżniony Mikołaj przechodzi na własność organizatora. 

3. Uczestnicy indywidualni (w kategorii dorosłych i dzieci mogą 

dostarczyć MAX.  3 prace); 

4. Przedszkola, szkoły podstawowe, klasy, grupy wykonują 1 pracę 

zbiorową; pocztówki  w  ilość max. 10 sztuk formatu A5 

5. Do każdej pracy musi być dołączona (przyczepiona do pracy)  karta 

informacyjna zawierającą następujące dane: imię nazwisko, wiek 

oraz klasa autora, adres i numer szkoły oraz imię i nazwisko 

nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana; 
(Oświadczenie i karta informacyjna znajdują się w załączniku Regulaminu.) 

TERMIN DOSTARCZANIA PRAC: do 5 GRUDNIA 2018r. 
ADRES: 

Pracownia Plastyczna – Kętrzyńskie Centrum Kultury 

ul. Sikorskiego 24a 

11- 400 Kętrzyn 

prace przyjmuje instruktor ds. plastyki – Justyna Kamińska 

 

 

KOMISJA:  

             Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora. 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany przyznawania nagród. 

Ocenie podlega: 

- estetyka wykonanej pracy; 

- dobór materiałów; 

- samodzielność; 

- pomysłowość; 

- ogólny wyraz plastyczny; 

- nie będą brane pod uwagę prace wykonane z gotowych elementów; 
 

NAGRODY:  

Prace będą oceniane w  poszczególnych kategoriach  

 

W każdej  kategorii zostanie przyznane I, II, III Miejsce oraz wyróżnienia. 
 

Podsumowanie konkursu odbędzie się : 

13 grudnia (czwartek) o godz. 17.00 

w Galerii/ (II piętro)  

Kętrzyńskiego Centrum Kultury 
 

Na otwarcie wystawy i rozstrzygnięcie konkursu zapraszamy wszystkich 

autorów prac. 

 Nagrodzone Mikołaje przechodzą na własność organizatora 
 

Odbiór prac:  

do 07.01.2019, po terminie prace również przechodzą na własność 

organizatora. 

                                                                                                                  

ORGANIZATOR 

Kętrzyńskie Centrum Kultury 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                        



KARTA INFORMACYJNA 
IMIĘ I NAZWISKO 

Autora pracy 

 

 

WIEK 

 

 

KLASA 

 

 

ADRES 

ulica, miasto 

 

 

SZKOŁA 

nazwa/ adres 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

NAUCZYCIELA,  

pod kierunkiem 

którego praca została 

wykonana 

 

 

Oświadczenie rodziców: 

 Zapoznałam /em się z treścią i warunkami Regulaminu konkursu  i w pełni                                       

go akceptuję; 

 Dziecko jest autorem dostarczonej pracy i posiada do niej prawa autorskie,                                      

nie naruszając praw autorskich osób trzecich; 

 Wyrażam zgodę na publikację i niekomercyjne rozpowszechnianie  zgłoszonej przez 

dziecko pracy konkursowej; 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w zgłoszeniu      przez 

organizatorów konkursu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r., Nr 101 , poz. 926 , z późn. zm. ). Dane 

osobowe będą wykorzystane do celów promocyjno-edukacyjnych. 

………………………………………………………….................... 

                                                         Data i czytelny  podpis rodzica/opiekuna     

 

                      

                        KARTA INFORMACYJNA 
IMIĘ I NAZWISKO 

Autora pracy 

 

 

WIEK 

 

 

KLASA 

 

 

ADRES 

ulica, miasto 

 

 

SZKOŁA 

nazwa/ adres 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

NAUCZYCIELA,  

pod kierunkiem 

którego praca została 

wykonana 

 

 

Oświadczenie rodziców: 

 Zapoznałam /em się z treścią i warunkami Regulaminu konkursu  i w pełni                                        

go akceptuję; 

 Dziecko jest autorem dostarczonej pracy i posiada do niej prawa autorskie,                                     

nie naruszając praw autorskich osób trzecich; 

 Wyrażam zgodę na publikację i niekomercyjne rozpowszechnianie  zgłoszonej przez 

dziecko pracy konkursowej; 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w zgłoszeniu      przez 

organizatorów konkursu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r., Nr 101 , poz. 926 , z późn. zm. ). Dane 

osobowe będą wykorzystane do celów promocyjno-edukacyjnych. 

………………………………………………………….................... 

                                                         Data i czytelny  podpis rodzica/opiekuna     


