
REGULAMIN KONKURSU GMINNEGO 

„ŚWIĄTECZNA KARTKA” 

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Łysomice. Konkurs przeznaczony jest dla 

najmłodszych mieszkańców Gminy Łysomice 

2. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie Świątecznej Kartki 

3. Uczestnicy: 

- konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, oraz dzieci 

uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Łysomice 

- konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe- dzieci przedszkolne, oraz dzieci 

z klas 1-8. 

4. Konkurs ma na celu: 

- propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Bożego Narodzenia 

- stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej 

- powrót do tradycji wykonywania samodzielnego kartek i wysyłania tradycyjnych 

życzeń świątecznych.  

- rozwijanie wrażliwości artystycznej  

5. Warunki udziału w konkursie: 

- wykonanie samodzielne otwieranej kartki świątecznej, której format po złożeniu nie 

będzie większy niż A5 ( rozłożona A4) 

- możliwość zastosowania dowolnych technik 

- ocenie podlegać będzie każda strona kartki- tytułowa, środkowa i ostatnia. 

- wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do Regulaminu 

- prace należy dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Łysomice ul. Warszawska 8 w 

terminie od 11 grudnia do 21 grudnia 2020 roku, wrzucając w zamkniętej kopercie 

wraz z formularzem zgłoszeniowym do skrzynki znajdującej się przed urzędem, lub 

przesyłając na adres Urzędu Gminy. 

6. Nagrody 

laureaci trzech pierwszych miejsc, oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody 

rzeczowe 

7. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, a wyniki oceny zostaną ogłoszone do końca 

grudnia 2020 roku na stronie internetowej www.lysomice.pl. Przy ocenie kartek 

Komisja weźmie pod uwagę estetykę wykonania, oraz walory artystyczne pracy 

8. Zgłoszenie Kartki Świątecznej do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw 

autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 

lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. , Nr 24, 

poz. 83) .Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na 

opublikowanie nazwiska w materiałach pokonkursowych i na stronie internetowej 

organizatora. 

9. Konkursowe Kartki Świątecznej przechodzą na własność Organizatora 

http://www.lysomice.pl/

