
REGULAMIN KONKURSU NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ SKIEROWANEGO DO

DZIECI I RODZICÓW PRZEDSZKOLI Z GMINY MIEDŹNA 

1.Organizatorem konkursu plastycznego na kartkę świąteczną jest Gminne 

Przedszkole Publiczne w Górze im. Jana Brzechwy – mgr Aneta Jaworska oraz 

Bożena Sodzawiczny.

2. Zwycieskie kartki będą udostępnione na stronie Gminnego Przedszkola 

Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze oraz na stronie Gminy Miedźna.

 WARUNKI KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wychowankowie przedszkoli z Gminy 

Miedźna.

2. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie zaprojektować i wykonać kartkę świąteczną 

dowolnymi technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, 

wydzieranie, grafika ) - kartka bez życzeń świątecznych w środku.

3. Maksymalny format pracy to A6 – format kartki świątecznej z miejscem w środku 

na życzenia.

4. Autorem kartki zgłoszonej do Konkursu może być jedna osoba.

5. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną kartkę.

6.Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest dostarczenie – wraz z pracą –

prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do 

regulaminu) z pieczęcią placówki oraz spełnienie warunków zapisanych w 

regulaminie. Karta zgłoszeniowa oraz praca konkursowa powinna być dostarczona do

organizatora w zamkniętej kopercie.



TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC

1. Termin dostarczenia prac upływa 16 grudnia 2020 r.

2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

3. Organizator nie zwraca prac.

4. Otrzymane prace zostaną przekazane do Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 18 grudnia 2020 r., a wyniki zostaną podane do 

wiadomości publicznej na Facebooku oraz Stronie Internetowej organizatora.

2.O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu komisja 

Konkursowa. 

3. Komisję powołuje organizator. W jej skład wchodzą przedstawiciele Gminnego 

Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze.

4. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

5. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję.

6. Spośród zakwalifikowanych do Konkursu prac Komisja przyzna I, II i III miejsce. 

7. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają od organizatora indywidualną nagrodę 

rzeczową.

8. Organizator może przyznać dodatkowe wyróżnienia dla autorów kartek, które 

według Komisji odznaczają się szczególnymi walorami artystycznymi.

9. Nagrody dla Laureatów Konkursu zostaną wręczone po ustaleniu dogodnego 

terminu dla wszystkich stron. 


