
Regulamin KONKURSU 

NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA 

 

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Złotowianka. 

2. Czas trwania konkursu: 26.09.2017 - 06.12.2017. 

3. Zgłoszenia udziału w Konkursie należy dokonać do 30 listopada 2017 r. Zgłoszenia, które napłyną 

po wskazanym terminie, nie będą brane pod uwagę. 

4. Konkurs przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, które mogą wziąć udział w konkursie 

indywidualnie bądź dokonać zgłoszenia jako rodzina. 

5. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: 

1. Osoba niepełnosprawna do 16 lat 

2. Dorosła osoba niepełnosprawna 

3. Osoba niepełnosprawna wraz z rodziną 

6. Uczestnicy konkursu wykonują maksymalnie 2 kartki świąteczne w największym dopuszczalnym 

formacie A5 (po złożeniu), wykonane z papieru ręcznie, wybranymi przez siebie technikami 

plastycznymi - rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp. Kartki nie powinny 

zawierać wypisanych życzeń ani podpisów uczestników konkursu. 

7. Wykonane prace powinny zostać umieszczone w zaklejonej kopercie, oznaczonej indywidualnym 

godłem uczestnika. W drugiej kopercie (oznaczonej tym samym godłem) umieścić należy formularz 

zgłoszeniowy konkursu. 

8. Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która w swojej ocenie będzie uwzględniać: 

- poziom artystyczny wykonanej pracy 

- oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetykę wykonania, zaangażowanie. 

9.Komisja wybierze jedną najładniejszą pracę w każdej z 3 kategorii oraz, jeśli uzna za stosowne, 

wyróżni wybrane prace. Zwycięzcom przyznane zostaną nagrody rzeczowe o wartości 100 zł każda. 

10. Prace należy nadesłać na adres: 

FUNDACJA ZŁOTOWIANKA 

ul. Pasterska 2 

77-400 Złotów 

z dopiskiem: KONKURS NA KARTKĘ 

11. Ogłoszenie wyników nastąpi 6 grudnia na stronie internetowej oraz fanpage fundacji. Fundacja 

zastrzega sobie możliwość skontaktowania się jedynie z nagrodzonymi uczestnikami. 

12. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji, druku i wykorzystania na 

cele promocyjne wzorów kart bożonarodzeniowych na potrzeby fundacji Złotowianka. 



13. Dane osobowe uczestnika konkursu, uzyskane w związku z organizacją i przeprowadzeniem 

Konkursu, będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu oraz 

w celach marketingowych Organizatora. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków Konkursu. 

15. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie 

mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formularz Zgłoszeniowy 

Konkursu 

NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA 

 

Informacje o uczestniku konkursu: 

 

Imię i nazwisko osoby zgłaszanej do konkursu: 

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

Adres uczestnika konkursu: 

ulica: ………………………………………………………………. kod pocztowy: ………………..…………………………………… 

miejscowość: ………………………………..……..…………numer telefonu: ……………………..……………………………. 

adres email ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

KATEGORIA, W KTÓREJ UCZESTNIK DOKONUJE ZGŁOSZENIA: (proszę wybrać jedną kategorię) 

 Osoba niepełnosprawna do 16 lat 

 Dorosła osoba niepełnosprawna 

 Osoba niepełnosprawna wraz z rodziną 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem Konkursu NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA 

BOŻONARODZENIOWA i przyjmuję do wiadomości ustalenia w nim zawarte. 

 

……………………………………………………… 

 

podpis uczestnika konkursu 


