
REGULAMIN 

GMINNEGO KONKURSU 

„NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA” 

ROZDZIAŁ I – INFORMACJE OGÓLNE 

Organizatorem konkursu „Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa” (zwanym  dalej 

„Organizatorem”)  

jest Burmistrz Miasta Pułtusk i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Tadeusza Kościuszki w Pułtusku. 

ROZDZIAŁ II – CELE KONKURSU 

1. Podtrzymywanie i kultywowanie tradycji związanej ze świętami Bożego Narodzenia. 

2. Edukacja w zakresie poznawania obyczajów i znaczenia świątecznej symboliki. 

3. Rozbudzenie twórczej inwencji i kreatywności dzieci. 

ROZDZIAŁ III – WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli Gminy Pułtusk. 

2. Temat tegorocznej edycji konkursu: "Śpiewają i grają małemu” 

3. Prace oceniane będą w następujących kategoriach: 

 Kategoria I – przedszkolaki i klasy „0” szkół podstawowych; 

 Kategoria II – szkoły podstawowe – klasy I-IV; 

 Kategoria III – szkoły podstawowe – klasy V-VIII; 

4. Każda szkoła może przekazać maksymalnie 10 kartek w każdej kategorii. 

5. W konkursie biorą udział kartki w formacie 10x15 cm wykonane dowolną techniką płaską. 

6. Prace powinny zostać wykonane przez uczestników podczas zajęć szkolnych. 

7. Każda praca powinna na odwrocie zawierać informację: imię i nazwisko, wiek, kategorię 

 i szkołę, do której uczęszcza uczestnik konkursu, a także imię i nazwisko opiekuna, pod 

kierunkiem którego powstała praca. 

8. Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeń, stanowiącą załącznik  

do niniejszego regulaminu. 

9. Wyklucza się prace zbiorowe. 

10. Prace konkursowe należy dostarczyć do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku do dnia 19 listopada 2021r. (piątek) do 

godz. 12.00 (sekretariat szkoły). 



11. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej reprodukcji i wykorzystania zdjęć 

nagrodzonych prac. 

12. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do konkursu. 

ROZDZIAŁ IV – OCENA I NAGRODY 

1. Jury powołane przez Organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii. 

2. Jury będzie zwracało uwagę na: estetykę wykonania, oryginalność kompozycji oraz 

samodzielność wykonania. 

3. Decyzje jury są ostateczne. 

4. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Gminy Pułtusk 

www.pultusk.pl  23 listopada 2021r., natomiast nagrody wręczone zostaną do końca 

roku 2021. 

Spośród wszystkich dostarczonych kartek konkursowych Jury wybierze jedną, która otrzyma 

specjalne wyróżnienie oraz zostanie wydrukowana i rozesłana z życzeniami bożonarodzeniowymi 

od Burmistrza Miasta Pułtusk. 

ROZDZIAŁ V – POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Dostarczenie pracy wraz z kartą zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem przez 

uczestnika zgody na warunki Regulaminu, a także na przetwarzanie danych osobowych 

uczestników dla potrzeb działalności Organizatora. 

2. Regulamin Konkursu zostanie udostępniony na stronie internetowej www.pultusk.pl 

 

Wszystkie dostarczone kartki przejdą wymagany okres kwarantanny przed obradami Jury. 

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej    Burmistrz Miasta Pułtusk 

nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 

im . Tadeusza Kościuszki w Pułtusku                      

                    

/-/  Dorota Karzulewska      /-/ Wojciech Gregorczyk 

 

 

 

 

http://www.pultusk.pl/
http://www.pultusk.pl/


KARTA ZGŁOSZENIA pracy do udziału w konkursie 

„Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa” 

ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk i Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku w dniu 27 października 2021r. 

(niniejsza Karta winna być przekazana Organizatorowi Konkursu  wraz z pracą opisową na odwrocie 

zgodnie z Regulaminem Konkursu) 

WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM 

Imię i nazwisko uczestnika 

konkursu 

 

Imię i nazwisko 

rodziców/opiekunów 

prawnych 

 

Wiek  

 

Kategoria wiekowa 

(klasa) 

 

Nazwa szkoły  

 

Imię i nazwisko opiekuna, 

pod kierunkiem którego 

powstała praca 

 

                                                                                   

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

                                                                    (podpis uczestnika konkursu) 

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………….……. 

w konkursie „Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa” ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk 

i Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 w Pułtusku w dniu 27 października 2021r. 

2. Oświadczam, że znam i akceptuję Regulamin Konkursu. 



3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu danych osobowych mojego 

dziecka udostępnionych w powyższej karcie zgłoszenia w celach wynikających z organizacji 

Konkursu. 

4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie danych i zdjęć osobowych oraz wyników 

uzyskanych przez moje dziecko w/w Konkursie na stronach internetowych organizatorów 

oraz mediach. 

5. Wyrażam zgodę na  prezentację pracy na wystawie pokonkursowej oraz jego fotokopii na 

stronach internetowych organizatorów  w mediach. 

6. W przypadku przyznania specjalnego wyróżnienia określonego w Regulaminie Konkursu 

wyrażam zgodę na wykorzystanie reprodukcji pracy mojego dziecka (z podaniem imienia i 

nazwiska autora pracy) w projekcie oficjalnej karty z życzeniami bożonarodzeniowymi  

Burmistrza Miasta Pułtusk w 2021r. 

 

 

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

                  Miejscowość i data                                  Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

Podstawa prawna: 

1) Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019, poz. 1781); 

2) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 

1231). 

3) ROZPORZĄDZENIE 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 ((ostatnia zmiana: 

DUUEL. z 2018 r., Nr 127, poz. 2) 

 


