
        Regulamin konkursu plastycznego na kartkę 
           świąteczno-noworoczną  pt. „Moje Boże Narodzenie”   

1.  Do konkursu zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych, młodzież z gimnazjów i szkół średnich 

oraz uczestników placówek opiekuńczych z terenu miasta Aleksandrowa Kujawskiego.

2.  Konkurs  odbędzie  się  w  następujących  kategoriach  wiekowych:  od  7  do  10  lat,  od  11-14  

lat,  od 15 do 19 lat  oraz w kategorii  - placówki opiekuńcze.  Każdy Autor może zgłosić do  

konkursu najwyżej jeden projekt.

3.  Praca  musi  być  wykonana  indywidualnie  w  formacie  A3  w  technice  malarskiej  lub  

rysunkowej. 

4. W związku z zamiarem rozpowszechnienia przez Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim  

zwycięskich prac w formie kartek świątecznych, niezbędnym warunkiem jest dołączenie do  

pracy wypełnionej  karty zgłoszeniowej  stanowiącej  załącznik  do niniejszego regulaminu  

(brak wypełnionej karty spowoduje nie dopuszczenie pracy do konkursu!).  W przypadku  

osób nieletnich taką kartę podpisują rodzice lub opiekunowie dziecka.

Kartę można także pobrać z strony internetowej www.aleksandrowkujawski.pl

5. W celu zachowania pełnej anonimowości podczas oceniania prac przez komisję należy na pracy 

umieścić własne godło, pseudonim i podać wiek autora oraz kategorię. Takie samo godło,  

pseudonim,  kategoria  i  wiek muszą  znajdować  się  na  zamkniętej  kopercie  wraz  z  

wypełnioną kartą zgłoszeniową. Koperta z kartą zgłoszeniową musi być trwale przyczepiona 

do pracy. Prace wraz z  dołączoną kopertą  zawierającą dane uczestnika (kartę  zgłoszeniową)  

prosimy zapakować w jedną większą kopertę z podpisem - Konkurs na kartkę świąteczno -  

noworoczną pt. „Moje Boże Narodzenie".

6. Prace  należy  dostarczyć  na  adres: Wydział  Promocji,  Kultury  i  Sportu,  Urząd  Miejski  w

Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8, pokój 109, 87-700 Aleksandrów Kujawski. 

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pond numerem tel. (54) 282 68-30. Ostateczny

termin składania prac wyznaczono na dzień 08 listopada 2018 roku (czwartek) do godziny  

15.30.

7. Powołana przez Burmistrza Miasta Komisja Konkursowa wyłoni  laureatów w poszczególnych

kategoriach  i  przyzna  wyróżnienia.  Prace  laureatów  w  poszczególnych  kategoriach  zostaną

wydrukowane w formie profesjonalnej kartki pocztowej. O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną

poinformowani pisemnie.

http://www.aleksandrowkujawski.pl/


8. Burmistrz Miasta może dodatkowo wyróżnić jedną pracę. Praca zostanie wybrana spośród prac,

które nie zostały wyróżnione przez Komisję Konkursową. 

9. Po  zakończeniu  konkursu  Burmistrz  Miasta  zaprosi  na  uroczyste  spotkanie  laureatów

w poszczególnych  kategoriach oraz wyróżnionych przez jury autorów prac w celu wręczenia

dyplomów i nagród.  

 Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie 

i prosimy o rozpropagowanie tej inicjatywy.


