
FUNDACJA  SZKÓŁ  SIÓSTR  NAZARETANEK W WARSZAWIE 
KRS: 0000 21 22 57, NIP: 521-32-98-598 
ul. Czerniakowska 137,  00-720 Warszawa 
fundacja.nazaretanki@gmail.com 

Nr rachunku bankowego 30 1600 1068 0003 0102 1168 1001 
___________________________________________________________________________________________ 

 

REGULAMIN KONKURSU  
NA ELEKTRONICZNĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 

I. Organizatorem konkursu FUNDACJA SZKÓŁ SIÓSTR NAZARETANEK W WARSZAWIE   

II. Cele Konkursu 

1. Pogłębienie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia 

2. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności uczniów  

3. Pogłębienie wśród uczniów kompetencji cyfrowych 

4. Prezentacja plastycznej twórczości uczniów z wykorzystaniem programów graficznych 

III.  Uczestnicy 

 Uczniowie  warszawskich szkół podstawowych  

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-IV oraz klasy V-VIII 

VI. Zasady Konkursu: 

1. Kartki świąteczne należy zgłaszać elektronicznie - termin do 9 grudnia 2019 r. na adres  

fundacja.zgloszenia@gmail.com 

2. Prace powinny nawiązywać tematycznie do religijnych symboli związanych ze Świętami Bożego Naro-

dzenia (np. szopka, aniołowie, gwiazda betlejemska itp.) 

3. Kartki elektroniczne nie mogą zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa, takich jak 

np. cliparty lub zeskanowane ilustracje 

4.  Autorskie prace muszą być wykonane w dowolnym programie graficznym i zapisane w jednym z for-

matów: *.gif *.png *.jpg 

5. Wymiary kartki elektronicznej: 800×600 px 

6. Plik powinien być zapisany: szkoła_klasa_imię_ nazwisko  

  przykład: SP103_6B_Jan_Nowak 

7. Jury powołane przez organizatora ocenia zgodność z tematyką konkursu, wartość artystyczną, pomy-

słowość i kreatywność twórców. 

VII. Uwagi końcowe 

1.  Przesłanie pracy oznacza akceptację regulaminu. 

2. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych oso-

bowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy  (Dz. U. 2016 r. poz 992) o ochronie danych osobo-

wych. 

3. Autorskie prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dowolnego wykorzystania nadesłanych prac w całości lub czę-

ści. 

5. Wyniki konkursu będą zaprezentowane na stronie internetowej organizatora. 

6. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. 

7. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną m. in. opublikowane na stronie internetowej organizatora 

oraz  Fanpage FB Fundacji. 
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