
 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA CHOINKA W ROMIARZE XXL 

 

ORGANIZATOR: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

CEL: Propagowanie tradycji związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia, rozwijanie 

kreatywności, wrażliwości i wyobraźni plastycznej dzieci oraz promocja twórczo działających szkół 

podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

UCZESTNICY: Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych działających na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego.  

Konkurs zorganizowany zostanie w 2 kategoriach: 

1) Klasy I – III szkoły podstawowej 

2) Klasy IV-VI szkoły podstawowej 

 

WARUNKI KONKURSU 

 Choinka jest pracą zbiorową. Każda klasa może przedstawić do konkursu 1 pracę; 

 Organizator przygotuje płaskie wykroje choinek o wysokości ok. 2m; 

 Te specjalnie przygotowane formy należy ozdobić tylko po jednej stronie; 

 Technika wykonania prac jest dowolna; 

 Ponieważ ilość choinkowych form jest ograniczona, otrzyma je pierwszych piętnastu 

zgłoszonych uczestników (decyduje data zgłoszenia drogą e-mailową). Zgłoszenia należy 

przesłać na adres: k.lesny@kujawsko-pomorskie.pl  

 O miejscu i czasie odbioru form pierwszych piętnaście zgłoszonych do konkursu uczestników 

zostanie powiadomionych drogą e-mailową i telefoniczną. 

 Do pracy należy dołączyć kartkę zawierającą dane uczestnika konkursu: nazwa szkoły, klasa, 

imię i nazwisko wychowawcy, adres e-mailowy, numer telefonu kontaktowego oraz adres do 

korespondencji. 

 

TERMIN: Prace należy dostarczyć do siedziby organizatora na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  

Gabinet Marszałka, Plac Teatralny 2 

87-100 Toruń z dopiskiem „Choinka XXL”  

 

Termin dostarczenia prac upływa z dniem 15 grudnia 2014 roku . 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl.  

 

NAGRODA: Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii. Nagrodami w konkursie 

są ufundowane dla całej klasy zajęcia w instytucjach kultury województwa kujawsko-pomorskiego.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

mailto:k.lesny@kujawsko-pomorskie.pl
http://www.kujawsko-pomorskie.pl/


 Na uroczyste wręczenie nagród zwycięzcy zostaną zaproszeni drogą e-mailową  

i telefoniczną. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 20.12.2014 r. w siedzibie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 Prace będą oceniane przez specjalnie powołane jury, które wyłoni laureatów konkursu. 

 Prace przechodzą na własność organizatora, który ma prawo wykorzystać je jako element 

świątecznej wystawy oraz jako materiał promocyjny.   

 Szkoły prosimy o dołączenie listy imiennej uczestników! Obowiązkiem Szkoły jest 

poinformowanie Rodziców/Opiekunów o regulaminie niniejszego konkursu. 

 Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na 

publikacje materiałów z przebiegu konkursu.  

 Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Katarzyna Leśny tel. 56 62 18 396 

 Udział w konkursie  jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych  dla potrzeb niezbędnych do organizacji Konkursu (określonych w Ustawie  

o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 

 


