
Regulamin konkursu „List do Świętego Mikołaja” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie.  

2. Uczestnikami  konkursu są dzieci ze szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wągrowiec: 

* Dzieci z grup „0” przedszkoli oraz uczniowie klas I szkół podstawowych mają za zadanie 

wykonać list w formie pracy plastycznej, dowolną techniką, w formacie A4  

*Uczniowie klas II- III szkół podstawowych mają za zadanie wykonać list w formie pisemnej 

z możliwością ozdobienia elementami plastycznymi. 

3. Cele konkursu: 

- kultywowanie i podtrzymywanie tradycji  związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, 

- rozwijanie twórczej aktywności  dzieci. 

4. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora. Przy ocenie prac brane będą pod 

uwagę następujące kryteria: 

- oryginalność, 

- nie korzystanie z elementów gotowych,  

- estetyka wykonania, 

- wykorzystanie własnej inwencji twórczej, 

- samodzielność wykonania. 

5. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę. 

6. Prace należy wrzucać do specjalnie przygotowanych skrzynek na listy św. Mikołaja 

 w Gminnym Ośrodku Kultury w Łeknie (ul. Podgórna 6, 62-105 Łekno)  

lub w filiach BPGW w Wiatrowie, Pawłowie Żońskim, Potulicach i Rgielsku  

do dnia 5.12.2019 r. do godziny 16:00.  

7. Pracę należy zaopatrzyć w metryczkę zawierającą: 

-nazwisko i imię uczestnika, 

-klasę i adres szkoły, 

-telefon kontaktowy (najlepiej do rodzica lub opiekuna prawnego), 

- należy dołączyć także wypełnioną zgodę na udział w konkursie  

Ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem nagród nastąpi 08.12.2019r.  

podczas Jarmarku Mikołajkowego w Łeknie 



 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku i danych dziecka 

Oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych). Publ. Dz. Urz. UE L NR 119, s. 1 wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie 

wizerunku oraz danych osobowych mojego dziecka: …………………………………………………….….. 

Zgoda dotyczy zdjęć zarejestrowanych podczas wręczenia nagród 8.12.2019 r. w konkursie na „List do 

Świętego Mikołaja” organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie, Bibliotekę Publiczną 

Gminy Wągrowiec w Łeknie oraz Gminę Wągrowiec. Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć oraz nazwisk na 

stronie instytucji oraz profilu facebook, w kronikach, folderach i prasie w celu promowania działalności 

Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie oraz osiągnięć i umiejętności dziecka. Wyrażam zgodę na 

wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach 

promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach  pokonkursowych w różnych formach utrwaleń. 

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

podpis rodzica/opiekuna prawnego       miejscowość, data 

 

 


