
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA
"NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ"

1)  Organizator:

Fundacja Auxilium, ul. Ks. J. Poniatowskigo 22 A, 32 - 700 Bochnia
www.auxilium-fundacja.pl

 Skład Komisji Konkursowej:
         Magdalena Dyga
         Ewelina Nawrocka
         Patrycja Stopa
Komisja została powołana uchwałą Zarządu Fundacji Auxilium na czas określony, biegnący
od dnia 28.11.2014 roku do dnia 29.12.2014 roku.

2) Cele konkursu:

a) promowanie działań charytatywnych Fundacji oraz samej organizacji 
b) rozwijanie  zainteresowań  plastycznych  oraz  zainteresowanie  dzieci  zwyczajami  

i tradycjami bożonarodzeniowymi
c) wyłonienie laureatów konkursu, przyznanie nagród laureatom konkursu

3) Uczestnicy:

a) Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku od 4 do 7 lat z miasta i całego powiatu
Bochnia.

4) Warunki uczestnictwa:

a) Technika wykonania kartki: dowolna, zależna od pomysłu uczestnika.
b) Do  kartki  dołączamy  informacje:  imię  i  nazwisko,  wiek,  klasa  lub  grupa  

w  przedszkolu,  nazwa  instytucji  oraz  numer  kontaktowy  (  uczestnicy  konkursu
wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  danych  przez  komisję  konkursową  w  celu
wyłonienia laureatów konkursu).

c) Prace  w  postaci  zdjęcia  lub  skanu  prosimy  wysyłać  na  adres  mailowy:
konkursy.auxilium@wp.pl, 

d) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji prac laureatów w mediach.

5) Termin składania prac:

do 24 grudnia 2014 roku do godziny 12 00.

mailto:konkursy.auxilium@wp.pl
http://auxilium-fundacja.pl/


6) Ogłoszenie wyników i nagrody:

a) Zwycięzców  organizowanego  konkursu  komisja  wyłania  na  posiedzeniu  komisji  
w  dniu  28.12.2014  r.  poprzez  głosowanie  (zwykłą  większością  głosów  członków
Komisji oddanych na najlepsze zdaniem Komisji prace) biorąc pod uwagę kryterium
jakim jest staranność wykonania pracy oraz efekt estetyczny.

b) Komisja w trzyosobowym składzie wyłoni zwycięzców: 1,2 i 3 miejsce.
c) Komisja zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień.
d) Wręczenie nagród odbędzie się 29 grudnia 2014 r. w PZN w Bochni
e) Zgłoszenie do udziału w konkursie (złożenie pracy) jest jednoznaczne z akceptacją

zapisów niniejszego regulaminu.
f) Nagrodami są:

          -  Tablet Prestigio MultiPad 7.0 Pro Duo ufundowany przez Pana Gaca Roberta
          -  Telefon Alcatel One Touch 308 ufundowany przez Jan Wydro "Lok - Tel "
          -  Słuchawka przenośna + koszulka fundacji
          -  5 zestawów ( kubek, notes i długopis ) ufundowanych przez firmę " Maskort "

Komisja Konkursowa Fundacji Auxilium:
Magdalena Dyga

Ewelina Nawrocka
Patrycja Stopa


