
                                                                    REGULAMIN 
                                  KONKURSU NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 

                                                      POSTANOWIENIA OGÓLNE 
                                                     

                                                                          § 1

Niniejszy  regulamin  określa  warunki  na  jakich  odbywa  się  konkurs  plastyczny  na  kartkę 

bożonarodzeniową zwany dalej ,, Konkursem,,

                                                                           § 2

Organizatorem konkursu jest Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, z siedzibą przy ul. Krochmalnej 

13j, 20-401 Lublin, zwany dalej ,, Organizatorem,,. Osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg 

konkursu ze strony Organizatora jest Pani Agnieszka Wójcik, Naczelnik Wydziału Administracji 

w tut. Zarządzie.

                                                                     

                                                                            § 3

Celem konkursu  jest  zainteresowanie  dzieci  tradycjami  bożonarodzeniowymi  oraz  przybliżenie 

specyfiki zadań jakimi zajmuje się  Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie. 

                                          WARUNKI I TERMIN DOSTARCZENIA PRAC

                                                                           § 4

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wychowankowie przedszkoli publicznych znajdujących się na 

terenie miasta Lublin.

2. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie zaprojektować i samodzielnie wykonać kartkę świąteczną 

dowolnymi technikami plastycznymi ( rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.)

Gotowe elementy wykorzystywane do wykończenia kartki eliminują ją z oceny. Kartka ma mieć 

charakter  okolicznościowy i  związana  być  ze Świętami  Bożego Narodzenia,  mile  widziane  są 

elementy nawiązujące do specyfiki  zadań tut. Zarządu.

3. Uczestnik Konkursu może zgłosić jedną pracę w formacie 10 x15 cm.

4. Praca na odwrocie powinna zawierać następujące: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa placówki 

- przedszkola. Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową. Wzór karty zgłoszeniowej 

stanowi załącznik nr 1. 

5. Termin nadsyłania upływa dnia 28 listopada 2014 r. ( decyduje data wpływu ) 

6. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.



7. Parce wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesłać pocztą na adres Organizatora:

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

20-401 Lublin

ul. Krochmalna 13 j

z dopiskiem na przesyłce ,, Kartka świąteczna,,

lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej tut. Zarządu ul. Krochmalna 13i, parter pok. 01 

8.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  uszkodzenia  powstałe  podczas  przesyłki  i  nie 

zwraca nadesłanych prac.

                                               ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

                                                                           § 5

1.  Rozstrzygnięcie  Konkursu  nastąpi  do  dnia  5  grudnia  2014  r.  a  wyniki  zostaną  podane  do 

publicznej wiadomości  na stronie internetowej Organizatora - www. zdm.lublin.eu

2.  Oficjalne  wręczenie  nagród  laureatom  odbędzie  się  w  siedzibie  tut.  Zarządu  a  o  terminie 

wręczenia nagród laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.

3.  O rozstrzygnięciu  i  wyłonieniu  zwycięzców Konkursu,  tj.  przyznaniu  I,  II,  III  miejsca  oraz 

dwóch  wyróżnień,  zdecyduje  Komisja  Konkursowa,  którą  powoła  Organizator  spośród 

pracowników Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie.

4. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

5. Autorzy zwycięskich prac oraz placówka z której pochodzić będzie praca zajmująca I miejsce 

otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

6.Nadesłane prace stanowią własność Organizatora i   wykorzystane zostaną jako kartki świąteczne 

wysyłane do firm, osób i instytucji współpracujących z Organizatorem.

7.Organizator  zastrzega  sobie  prawo  publikowania  i  reprodukowania  prac  konkursowych  bez 

wypłacania honorariów autorskich.

                                                  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

                                                                             § 6

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu. Informacja o zmianach będzie 

umieszczona na stronie internetowej Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu

3. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 



                                                                                                                    Załącznik nr 1 

                                                                                                                   Wzór karty zgłoszeniowej

                                                           KARTA ZGŁOSZENIA 

                            DO KONKURSU NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 

1. Imię i nazwisko uczestnika ...............................................................................................................

2. Wiek....................................................................................................................................................

3. Nazwa placówki, ulica, kod i miejscowość .......................................................................................

4. Numer kontaktowy telefonu ..............................................................................................................

5. Imię i nazwisko nauczyciela...............................................................................................................

Podpis rodziców / opiekunów / niepełnoletniego autora pracy świadczący o przekazaniu praw 

autorskich na rzecz Organizatora Konkursu - Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. 

                              

                                                                                 .........................................................................

                                                                                              / czytelny podpis rodzica/opiekuna / 

Miejscowość, data 

...................................................... 2014 r. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych w karcie 

zgłoszenia wyłącznie  na potrzeby niniejszego Konkursu.

                                                                  ...........................................................................................

                                                                                / czytelny podpis rodzica/opiekuna / 


