
                                  REGULAMIN 
KONKURSU NA „KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ” 

 
 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Kartka Świąteczna” jest Wójt Gminy Łysomice  

 

2. Celem konkursu jest: samodzielne wykonanie kartki, rozwijanie wyobraźni i twórczego 

myślenia, pielęgnowanie i rozwijanie tradycji świątecznych, rozwój osobisty dzieci, zaspokojenie 

potrzeby wspólnoty i akceptacji oraz rozwijanie umiejętności manualnych  

 

3. Uczestnicy:  

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Łysomice, oraz 

dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Łysomice 

Konkurs obejmuje dwa etapy:  

- I etap – polega na wyborze 3 kart z jednej klasy i skierowaniu ich na II etap konkursu  

- II etap– podczas spotkania opłatkowego dnia 13 grudnia 2019 roku w Kamionkach Dużych, 

komisja konkursowa ogłosi rozstrzygnięcie konkursu. 

Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe- dzieci przedszkolne, oraz dzieci z klas 1- 8. 

4. Założenia konkursu  

Wyłonione w etapie szkolnym i przedszkolnym prace należy przynosić do Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Łysomicach, ul. Warszawska 19, lub do Urzędu Gminy Łysomice do dnia 6 

grudnia 2019 r. do godz.15.00  

Konkurs polegać będzie na samodzielnym wykonaniu otwieranej kartki świątecznej formatu po 

złożeniu, max A5 (rozłożona A4), własnego projektu, dowolną techniką.  

Ocenie podlega każda strona konkursowej kartki- tytułowa, środkowa i ostatnia.  

Każda praca w środku powinna być czytelnie opisana. Opis ma zawierać:  

• Imię i nazwisko autora, klasę i wiek  

• Nazwę szkoły , przedszkola. 

Uwaga! Prace bez metryczki lub z niekompletnymi danymi nie będą brały udziału w konkursie.  

Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę samodzielność, oryginalność, estetykę prac, 

pomysłowość – niezwykłość kartki.  

Kartka, która zajmie pierwsze miejsce stanie się kartką wysłaną przez Urząd Gminy na Święta w 

2020 r.  

5. Postanowienia końcowe  

Organizator zastrzega, że prace biorące udział w konkursie stają się jego własnością i nie będą 

odesłane.  

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 27 grudnia 2019 r. na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Łysomice www.lysomice.pl.  

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz 

Organizatora, o którym mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i 

prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658, Nr 121, poz. 843, z 2007 

r. Nr 99, poz. 662, Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 152, poz. 1016.) 

oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora oraz w 

Internecie. 


