
 

 

„Święty Mikołaj nocą wędruje, 

w okna zagląda i nasłuchuje. 

 Gwiazdką w okna świeci, 

gdzie są grzeczne dzieci…..” 

  

Regulamin konkursu  
pt. „Mój List do Świętego Mikołaja”  

Edycja II   

listopad-grudzień 2022r. 

Konkurs odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Łańcut 

I. Organizator konkursu:  
1. Wójt Gminy Łańcut, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie. 

2. Konkurs realizowany jest w ramach działań profilaktyczno-wspierających realizowanych przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie współfinansowany ze środków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Łańcut. 

3. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki  uczestnictwa w Konkursie na wykonanie 
pracy. 

II. Przedmiot konkursu  
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy techniką dowolną o tematyce „Mój List do 
Świętego Mikołaja” wśród dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli z terenu Gminy Łańcut.  
2. Prace powinny być wykonane indywidualnie przez dziecko. Proponowaną formą przygotowania 
prac konkursowych jest wspólne wykonanie ich w ramach zajęć szkolnych lub poza szkolnych pod 
opieką nauczyciela, bądź pod opieką rodzica/opiekuna w domu. 

III. Cel konkursu  
1. Celem podstawowym jest  integracja dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łańcut, zachęcenie do 
rozwoju zainteresowań, pasji, motywowanie do działania i aktywnego udziału w życiu społecznym.  

2. Ponadto konkurs ma służyć:  
a) Podtrzymaniu oraz upowszechnianiu tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych,  
b) Wzmocnieniu więzi rodzinnych,  
c) Kształtowaniu postawy otwartości na drugiego człowieka i odpowiedzialności za siebie i innych, 
d) Popularyzacji twórczości plastycznej i form pracy pisemnej wśród dzieci i młodzieży,  
kształtowanie wrażliwości i poczucia estetyki. 

IV. Warunki uczestnictwa  
1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie dzieci i młodzież w wieku od 3 do 14 lat z terenu 
Gminy Łańcut. Konkurs przeprowadzony jest w trzech kategoriach wiekowych:  
I kategoria – dzieci w wieku od 3 do 6 lat – grupa przedszkolna 

II kategoria – dzieci w wieku od 7 do 9 lat – grupa klas I-III   

III kategoria – dzieci w wieku od 10 do 14 lat – grupa klas IV-VIII  
2. Technika wykonania prac dowolna. Format pracy A3 lub A4- płaski.  

3. Prace powinny zawierać następujące informacje (umieszczone na odwrocie pracy 
plastycznej): imię, nazwisko, wiek, szkoła, klasa. 

 

 



 

 

4. Wraz z pracą konkursową należy dostarczyć kartę zgłoszeniową oraz zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych dostępnych na stronie internetowej www.gminalancut.pl ( załącznik nr 1, 2, 3 
do niniejszego regulaminu). 

5. Aby wziąć udział w Konkursie należy nadesłać pracę na adres e mail: a.wrona@gminalancut.pl 
lub przynieść/wysłać pocztą tradycyjną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie 
(budynek Urzędu Gminy) ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut, pokój nr 6. 

 

V. Terminy, sposób i miejsce składania prac 

1. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest przez GOPS Łańcut. 
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 16.11.2022r. i trwa do dnia 02.12.2022r.  
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 08.12.2022 r.  
4. Wręczenie nagród nastąpi 11.12.2022 r. w Ośrodku Kultury w Wysokiej.  

5. Wykonane prace można składać do 02.12.2022 r. w budynku Urzędu Gminy Łańcut 
w siedzibie GOPS Łańcut pokój nr 6, ul. Mickiewicza 2a; 37-100 Łańcut.  

Istnieje możliwość przesłania prac pocztą tradycyjną na w/w adres: z dopiskiem „Mój List do 
Świętego Mikołaja”- Edycja II. 

6.Prace mogą być także sfotografowane/zeskanowane i zgłoszone do konkursu przez 
rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy na adres e-mail: a.wrona@gminalancut.pl.  

 

VI. Sposób oceny prac  
1. Jury oceniające prace zostanie powołane przez organizatora konkursu.  

2. Kryterium oceny: pomysłowość, trafność i poprawność ukazania tematu pracy; jakość i estetyka 
wykonania; oryginalność zastosowanej techniki plastycznej lub treści listu pisanego.  
3. Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach konkursowych. 

 

VII. Odpowiedzialność Uczestnika  
1. Uczestnik oświadcza, że nadesłana praca „Mój List do Świętego Mikołaja” jest jego autorstwa  
i nie narusza praw autorskich osób trzecich. 

2. Biorąc udział w konkursie uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanej pracy oraz zgadza się 
na nieodpłatne przeniesienie praw do korzystania z utworu i  rozporządzania nim na poniższych 
polach eksploatacji poprzez: utrwalenie, zwielokrotnienie określoną techniką, wprowadzenie do 
obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, 
wystawienie, wyświetlenie, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej 
przez stację naziemną. 

VIII. Odpowiedzialność Organizatora  
1. Organizator konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. 
2. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator. 

3. Prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania  
i reprodukowania prac konkursowych. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac do 
celów wystawowych. 

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania 
prac dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie 
publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń 
nadających się do rozpowszechniania.  
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.  
6. Dla laureatów przewidziane są nagrody oraz dyplomy. 
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7. Każdy uczestnik ma możliwość wzięcia udziału w „Spotkaniu z Świętym Mikołajem” 

w dniu 11.12.2022 r. w Ośrodku Kultury w Wysokiej, które będzie połączone z wręczeniem 

nagród. Organizatorem spotkania będzie Centrum Kultury Gminy Łańcut. 

8. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Nie można również 

przenieść prawa do nagrody na inną osobę.  

9. Finaliści konkursu w rozmowie telefonicznej zostaną poinformowani o sposobie odebrania 
nagrody.  

IX. Postanowienia końcowe  
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w formie publikacji na stronie internetowej 
Organizatora www.gminalancut.pl . Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach 
reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają 
wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. 

2.Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu   
zawarte w niniejszym regulaminie. 
3.Poprzez wzięcie udziału w Konkursie i nadesłanie Zgłoszenia Konkursowego, uczestnicy wyrażają 
zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych 
w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z art. 
13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
(RODO). 
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