
Regulamin konkursu ON-LINE  „NAJPIĘKNIEJSZE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE”  

 

1. Organizatorem konkursu jest : Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy 

oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy  z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 29 , 16-

070 Choroszcz. Patronat medialny : Gazeta w Choroszczy. 

2. Konkurs jest skierowany do : 

Kat. I – przedszkolaki wraz z rodzicami 

Kat. II – klasy I-III SP 

Kat. III – klasy IV-VIII SP 

Kat. IV – młodzież szkół średnich oraz osoby dorosłe  

3. Cele konkursu: 

 kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej, 

 rozwijanie wyobraźni, kreatywności i wrażliwości estetycznej, 

 stworzenie dzieciom oraz osobom dorosłym możliwości prezentacji własnych 
dokonań twórczych, 

 wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej. 

 

4. Tematem pracy są ,,Najpiękniejsze życzenia świąteczne” – zadanie konkursowe polega na 

napisaniu ciekawych, oryginalnych życzeń bożonarodzeniowych. Wymagane jest 

samodzielne stworzenie życzeń (kat. przedszkolaki-dopuszcza się wspólną prace rodzica z 

dzieckiem), wszelkie próby kopiowania tekstu życzeń z powszechnie znanych źródeł np. z 

Internetu będą dyskwalifikowane jako zgłoszenie konkursowe. 

 

5. Pracę konkursową w formie pliku tekstowego wraz ze skanem prawidłowo wypełnionego 

oraz podpisanego formularza zgłoszeniowego dostępnego do pobrania na stronie 

internetowej www.biblioteka.choroszcz.pl należy przesłać drogą poczty elektronicznej na 

adres: biblioteka@choroszcz.pl  

 

6. Termin trwania konkursu : 25.11.2020-15.12.2020. 

 

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone maksymalnie do 7 dni od daty zakończenia konkursu 

na fanpage  Biblioteki w Choroszczy oraz na stronie internetowej 

http://www.biblioteka.choroszcz.pl/
mailto:biblioteka@choroszcz.pl
https://www.facebook.com/bibliotekachoroszcz/


www.biblioteka.choroszcz.pl. W każdej kategorii wiekowej zostanie nagrodzona jedna osoba. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród dodatkowych czyt. wyróżnień. 

Laureaci otrzymują dyplom oraz nagrodę rzeczową. Nagrody zostaną przekazane zgodnie z 

zasadami panującego reżimu sanitarnego, po ówczesnych ustaleniach z osobą nagrodzoną.  

 

8. Jury konkursu zostanie powołane przez Organizatora i składać się będzie z min. 3 osób. 

Jury spośród prac wybierze te, które zostaną nagrodzone. Werdykt jest ostateczny. 

Prace będą oceniane pod względem: oryginalności, zgodności z tematyką, poprawności pod 

względem ortograficznym oraz samodzielności wykonania pracy. 

 

9. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację zasad zawartych w regulaminie oraz zgodę 

uczestnika lub jego opiekuna na przetwarzanie danych oraz publikację zgłoszonej pracy 

konkursowej na stronie internetowej organizatorów, a także w mediach społecznościowych. 

Informacje o przebiegu konkursu oraz o nagrodzonych osobach będą również opublikowane 

w papierowych wydaniu „Gazety w Choroszczy”. 

10. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Choroszczy tj. biblioteka@choroszcz.pl oraz pod numerem telefonu : 

723 698 951. 
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