
Zasady powiatowego konkursu literacko-plastycznego
 „List do św. Mikołaja”

ORGANIZATOR

Powiat Chełmski 

pl. Niepodległości 1

22-100 Chełm 

KONTAKT: tel. 82 562 75 07

CELE KONKURSU

 inspirowanie do podejmowania prób literackich,

 kształtowanie umiejętności pisania listów,

 rozwijanie wyobraźni i umiejętności jasnego wyrażania swoich marzeń i pragnień, 

 umożliwienie zaprezentowania swojej twórczości pisarskiej i plastycznej,

 przybliżanie tradycji świąt Bożego Narodzenia. 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Udział w konkursie jest dobrowolny.

2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i dorośli. 

3. Zadaniem uczestników jest napisanie listu do św. Mikołaja.

4. Młodsze  dzieci  zamiast  formy  pisemnej  mogą  wykonać  rysunek  lub  połączyć  formę

pisemną z plastyczną w dowolnej technice. Rodzic może napisać list w imieniu dziecka.

5. Autor może dostarczyć na konkurs tylko jedną pracę.

6. List  powinien  być  napisany  zgodnie  z  wszelkimi  zasadami  pisania  listów,  może  być

ozdobiony. Objętość pracy nie powinna przekroczyć 2 stron formatu A4.

7. Uczestnik  (lub  rodzic/przedstawiciel  ustawowy)  oświadcza,  że  nadesłany

„List do św. Mikołaja” jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.

8. Pracę  wraz  z  wypełnionym  formularzem  zgłoszeniowym  oraz  klauzulą  dotyczącą

przetwarzania danych osobowych należy dostarczyć do Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu

i  Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Chełmie, pl.  Niepodległości  1, skrzydło

B,  parter, pok. 45/4 w terminie do 19 grudnia 2022 r.

9. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz ich rodziny nie mogą brać udziału

w konkursie. 

10. Organizator powoła komisję konkursową, która oceni oryginalność tekstu, pomysłowość,

estetykę,  poprawność  stylistyczną,  językową i  ortograficzną,  sposób  wykonania,  ogólny

wyraz artystyczny, kreatywność.



11. Przy ocenianiu prac będzie brany pod uwagę wiek uczestników konkursu.

12. Komisji  przysługuje  prawo  rozstrzygania  spraw,  które  nie  zostały  uregulowane

w niniejszych zasadach.

13. Ocena komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

14. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozstrzygnięcia konkursu

i zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród.

15. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. 

16. W liście do Mikołaja można zawrzeć życzenie dotyczące oczekiwanego prezentu, ale nie

jest to zobowiązujące wobec organizatora.

17. Wartość nagrody ufundowanej przez organizatora nie przekroczy 300 zł brutto.


