
 

 
 
 
 

REGULAMIN KONKURSU    
   „NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA ŚWIĄTECZNA  

Z KRAINY WYGASŁYCH WULKANÓW” 
 

I. Organizator konkursu 
Organizatorem konkursu „Najpiękniejsza kartka świąteczna z Krainy 
Wygasłych Wulkanów” jest Stowarzyszenie „LGD Partnerstwo Kaczawskie”, 59-
407 Mściwojów 54. 
 
Konkurs organizowany jest w ramach realizacji projektu „XIV Kaczawski 
Jarmark Bożonarodzeniowy”, finansowany z środków budżetowych 
Województwa Dolnośląskiego i Powiatu Jaworskiego oraz środków własnych 
Stowarzyszenia. 
 
II. Cele konkursu 

1. Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji bożonarodzeniowych. 
2. Powrót do tradycji wykonywania kartek bożonarodzeniowych. 
3. Przybliżenie i zainteresowanie dzieci tradycjami związanymi z Bożym 

Narodzeniem. 
4. Kształcenie poczucia wartości dziedzictwa kulturowego i 

odpowiedzialności za jego trwanie. 
5. Umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt 

Bożego Narodzenia. 
6. Rozwijanie wyobraźni plastycznej i wrażliwości estetycznej. 
7. Wzmacnianie integracji społecznej. 
8. Promocja regionu Kraina Wygasłych Wulkanów. 

 
III. Uczestnictwo w konkursie i zasady 
1. W konkursie uczestniczyć mogą dzieci w wieku od 5 do 14 lat, zamieszkujące 
obszar Partnerstwa Kaczawskiego, czyli następujące miasta i gminy: Bolków, 
Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, 
Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, 
Miasto Złotoryja. 
2. Jedna osoba przekazuje do konkursu jedną kartkę świąteczną. 
3. Wszystkie zebrane kartki, po rozstrzygnięciu konkursu, zostaną przekazane 
chorym dzieciom do Przylądka Nadziei we Wrocławiu, dlatego warto, aby na 
kartce pojawiły się życzenia.  
4. Kartek nie podpisujemy, dane uczestnika konkursu dołączmy do koperty 
(imię, nazwisko, miejscowość, gmina, wiek i numer telefonu). Organizator 
prowadzi ewidencję zgłaszanych prac i umieszcza na każdej kartce kolejny 
numer zgłoszenia. 
5. Organizator przewiduje przyznanie pięciu miejsc oraz symbolicznych nagród 
pocieszenia dla wszystkich uczestników. 



6. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie 
danych Konkursu informacji osobowych zawartych w metryczce dostarczonej 
pracy. 
7. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
8. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 
9. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w 
Regulaminie wynikających z powodów organizacyjnych od nich niezależnych. 
 
 
IV  Format pracy i technika wykonania: 
 
1. Uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę w formacie maksymalnie A5 
(połowa kartki A4). 
2.  Kartkę należy wykonać ręcznie, w formie płaskiej, można łączyć różne 
techniki i materiały (farby, kredki, bibuła, wycinanki itp.). Do dekoracji należy 
wykorzystać zewnętrzną część kartki 
3. W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej 
oraz poprzez naklejanie gotowych elementów (wykrojników) wycinanych 
maszynką tnąco-wytłaczającą. 
 
VI  Czas trwania konkursu 
Zgłaszanie prac trwa od 1 grudnia 2020r. do 11 grudnia 2020r. (do godz.15.00) 
Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 17 grudnia 2020r. 
 
VI  Dostarczenie prac 
Prace konkursowe przesłać pocztą tradycyjną pod adres: 
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” 
Mściwojów 54 
59-407 Mściwojów 
 
Decyduje termin fizycznego dostarczenia prac. 
 
VII. Kryteria oceny  

1. Staranność i pomysłowość wykonania. 
2. Atrakcyjność plastyczna pracy. 
3. Zgodność pracy z tematem. 
4. Ogólny wyraz artystyczny. 
5. Samodzielność. 

 
Kontakt: 
Biuro Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie” 
59-407 Mściwojów 54, tel. 76 872 87 18, 609-538-810 
 
 
 
Zapraszamy 😊 


