
 

REGULAMIN KONKURSU  

„NAJPIĘKNIEJSZY LIST DO ŚW. MIKOŁAJA” 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”, Oddział w Zarzeczu, ul. 

Mickiewicza 24, 37-400 Zarzecze.  

2. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane w okresie od 22 listopada do 6 grudnia 2022 roku.  

3. Do listu należy dołączyć kartę zgłoszenia, którą można pobrać ze strony lub odebrać w Domu 

Kultury w Zarzeczu w godzinach pracy. 

4. Komisja konkursowa zbierze się w dniach 12 -14 grudnia i wybierze 3 najpiękniejsze listy do św. 

Mikołaja. 

 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci w wieku 8- 12 lat. 

 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 

 a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie https://nck.nisko.pl/ (zakładka Dom Kultury 

Zarzecze), 

 b) spełnienie warunków podanych w §3 p.1 , 

c) w konkursie nie mogą brać udziału dzieci członków komisji konkursowej. 

 

§ 3 

ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

1. Przedmiotem konkursu jest napisanie własnoręcznie listu do św. Mikołaja. Podczas oceniania będą 

brane pod uwagę takie elementy jak: samodzielność, estetyka, czytelność zapisanej treści, poprawne 

https://nck.nisko.pl/


zaadresowanie koperty, poprawna forma stosowanych form grzecznościowych, pomysłowość            

w ozdobieniu listu. 

2. Nagrodami w Konkursie są 3 zestawy klocków LEGO ufundowane przez Radę Sołecką w Zarzeczu. 

3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji 

rozstrzyga Organizator.  

4. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 17 grudnia podczas wizyty św. Mikołaja 

w sali widowiskowej Domu Kultury w Zarzeczu. 

5. Celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia sztuki pisania listów.  

§ 4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych 

osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz daty urodzenia. 

 2. W Konkursie wezmą udział tylko te listy, które będą zawierały powyższe informacje oraz będą 

własnoręcznie napisane.  

3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w 

związku z wydaniem nagród.  

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 

poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin 

obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie. 


