
 

„Rodzinne Święta Bożego Narodzenia”  

 

Regulamin konkursu  

 

Temat: 

Tematem konkursu jest kartka okolicznościowa z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

 

Cele konkursu: 

1. Przedstawienie atmosfery i istoty Świąt Bożego Narodzenia z perspektywy uczniów. 

2. Umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich pasji artystycznych oraz rozwijanie 

ich zdolności plastycznych. 

 

 

    Regulamin: 

 

§ 1 

Organizator 

 

1. Organizatorem konkursu na projekt kartki świątecznej jest Przewodniczący Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego. 

 

 

§ 2 

Zasady konkursu 

 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych  

i średnich z terenu województwa podkarpackiego. Konkurs będzie oceniany w trzech 

kategoriach wiekowych : 

1. 1 – 4 klasy szkoły podstawowej  

2. 5,6,7 klasa szkoły podstawowej oraz 2-3 klasa gimnazjum 

3. szkoły średnie 

 

2. Nagrodzone i wydrukowane, jako kartki świąteczne zostaną pierwsze miejsca z każdej 

kategorii. 

 

3. Zadaniem uczestnika konkursu jest zaprojektowanie kartki świątecznej dla 

Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, która będzie 

wydrukowana, zamieszczona na stronie internetowej Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego oraz rozesłane drogą elektroniczną. 

 

4. Kartka musi być wykonana w technice umożliwiającej jej późniejsze zeskanowanie  

i powielenie. 

 

5. Format pracy A5 



 

6. Kartka powinna być wykonana samodzielnie, przez jedną osobę.  

 

7. Każdy uczestnik może nadesłać jedną kartkę. 

 

8. Kartka nie powinna zawierać treści życzeń. 

 

9. Prace należy zgłaszać indywidualnie lub poprzez szkołę, do której uczęszcza uczeń 

biorący udział  w konkursie.  

 

10. Organizator nie zwraca nadesłanych prac i ma prawo wykorzystać je jako kartki 

świąteczne. 

 

11. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udzielenie zgodny na upublicznienie 

danych uczestnika w postaci imienia, nazwiska, wieku, wizerunku, nazwy szkoły, do 

której uczęszcza oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 

 

12. Wybrane i rozsyłane kartki świąteczne będą zawierały informacje o autorze kartki. 

 

13. Na odwrocie pracy konkursowej należy wpisać imię, nazwisko, klasę i miejscowość 

autora kartki.  

 

 

 

§ 3 

Terminy 

 

1. Prace konkursowe należy przesłać do 20 listopada br. (decyduje data wpływu) z 

dopiskiem na kopercie: Kartka świąteczna Przewodniczącego Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego. 

 

2. Kartki wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres: Urząd 

Marszałkowski Województwa Podkarpackiego - Kancelaria Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów lub złożyć osobiście     

w Kancelarii Sejmiku  (pok. 152, I p.). 

 

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego http://www.sejmik.podkarpackie.pl/ . 

 

 

 

 

§ 4 

Ocena prac i zasady przyznawania nagród 

 

1. Nadesłane prace zostaną ocenione przez komisję w składzie wyznaczonym przez 

Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

 

2. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę indywidualną i pamiątkowy dyplom. 

 

http://www.sejmik.podkarpackie.pl/


3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.  

 

4. Autor nagrodzonej pracy zostanie poinformowany o terminie i miejscu wręczenia 

nagród indywidualnie lub poprzez szkołę. 

 

5. Rozdanie nagród nastąpi w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora. 

 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą 

na publikację prac konkursowych, w tym wizerunku fotografowanych osób.   

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukowania prac konkursowych na stronie 

internetowej Sejmiku Województwa Podkarpackiego, w mediach,  na kartkach 

świątecznych. 

 

3. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela kierownik I oddziału Kancelarii 

Sejmiku Pani Izabela Fac oraz Pani Monika Homa - pracownik Kancelarii Sejmiku 

(17) 747 66 07. 


