
Regulamin konkursu plastycznego 

„Pocztówka do Mikołaja” 
 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem Konkursu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą 

w Grodkowie przy ul. Chrobrego 5 
2. Celem Konkursu jest:  

− rozwijanie zainteresowań  plastycznych wśród dzieci i młodzieży; 

− kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez  popularyzowanie  różnorodnych 
form plastycznych 

− stworzenie możliwości prezentacji prac osób uzdolnionych plastycznie. 
3. Czas trwania konkursu obejmuje okres od 15 listopada do 1 grudnia 2021 r. 
  

 
§ 2 

WARUNKI KONKURSU 
 

1. Konkurs przewidziany jest dla dzieci do lat 13 zamieszkałych w 
nieruchomościach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Grodkowie. 

2. Technika wykonania i format prac – dowolne. 
3. Każdy uczestnik konkursu może złożyć wyłącznie 1 pracę konkursową. 
4. Prace wraz z KARTĄ ZGŁOSZENIA należy dostarczyć do biura Spółdzielni przy 

ul. B. Chrobrego 5 w terminie do 1 grudnia br. Prace dostarczone po tym 
terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

5. Prace należy opatrzyć metryczką w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe 
odczepienie (nieopisane prace zostaną zdyskwalifikowane). 

6. Metryczka powinna zawierać: imię i nazwisko autora pracy oraz wiek dziecka 
7. Oceny prac dokona powołana przez Zarząd Spółdzielni komisja konkursowa 

w terminie do 3 grudnia br. 
8. Pocztówki oceniane będą w kategoriach wiekowych: 

     I –   do  7 lat 
     II –  od lat 8 do lat 10 
    III –  od lat 11 do  lat 13 
  

§ 3 
NAGRODY 

 

1. Organizator przewiduje słodkie upominki dla autorów nagrodzonych oraz 
wyróżnionych pocztówek w każdej kategorii wiekowej.  

2. Ogłoszenie wyników na stronie internetowej Spółdzielni oraz na tablicy 
ogłoszeń. a także wręczenie nagród nastąpi do dnia 6 grudnia 2021 r. 

3. Nagrodzone i wyróżnione pocztówki zostaną umieszone na stronie internetowej 
Spółdzielni www.smgrodkow.pl w dniu 6 grudnia br. 

 
 
 

§ 4 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Komisja zastrzega sobie prawo do podziału nagród. 
2. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej 

prezentacji zgłoszonych prac na stronie internetowej Organizatora oraz 
w  Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Grodkowie. 

 


