
Regulamin konkursu mikołajkowego  

„KRASNOLUDKI SĄ NA ŚWIECIE” 

Organizatorzy konkursu 

Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Dom Kultury 

„Miś”, Dom Kultury „Portiernia” oraz Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. 

Cele konkursu 

1. Umożliwienie prezentacji uzdolnień plastycznych i literackich 

2. Zaangażowanie dzieci w działania związane z integracją lokalną 

3. Nawiązanie do twórczości Patronki Roku Marii Konopnickiej 

4. Nawiązanie do zbliżających się świąt 

Nagrody w konkursie 

1. Nagroda główna - przejazd z Mikołajem dorożką w dn. 3.12.2022 r. Organizatorzy 

wybiorą 4 rodziny (maksymalna liczba osób w dorożce – 3). 

2. Nagrody rzeczowe – paczka od Mikołaja za najlepsze prace 

3. Drobne upominki od Mikołaja dla wszystkich biorących udział w konkursie 

Warunki i wymagania konkursu 

1. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy  

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie tylko za zgodą rodziców lub 

opiekunów prawnych 

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest napisanie wierszyka lub wykonanie 

pracy plastycznej dowolną techniką na temat „Krasnoludki są na świecie” 

4. Do każdej pracy muszą zostać dołączone dane osobowe autora (imię i nazwisko 

oraz numer telefonu). 

5. Prace konkursowe można składać do 25.11.2022 w następujących punktach: 

a. Filia „Gołąbki”, ul. Czerwona Droga 6 

b. DK „Miś”, ul. Zagłoby 17 



c. DK „Portiernia”, ul. Traktorzystów 20 

d. Czytelnia nr XIX, ul. Kolorowa 17 

 

6. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i dzieci pracowników 

organizatorów konkursu.  

7. Podsumowania Konkursu dokona Komisja składająca się z pracowników 

organizatorów konkursu. Zadaniem Komisji będzie wyłonienie zwycięzców 

konkursu. 

8. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas 

akcji Mikołajkowej 3.12.2022 r. przed siedzibami: 

 Filia „Gołąbki”, ul. Czerwona Droga 6 

 Niepubliczne Przedszkole Językowe „Smart Planet”, ul. Posag 7 Panien 14 

 DK „Miś”, ul. Zagłoby 17 

 DK „Portiernia”, ul. Traktorzystów 20 

 Czytelnia nr XIX, ul. Kolorowa 17 

Przebieg powyższego spotkania będzie transmitowany na kanałach social mediów: 

Biblioteki, DK „Portiernia”, DK „Miś”.  

Ze względów organizacyjnych, informacja o przyznaniu nagrody głównej, zostanie 

przekazana telefonicznie, na numer podany przy zgłaszanej pracy konkursowej.  

9. Szczegółowy harmonogram przejazdu Mikołaja dorożką będzie podany na 

stronach: www.bpursus.waw.pl, www.portiernia.arsus.pl, www.mis.arsus.pl i 

www.ursus.um.warszawa.pl. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

12. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu 

znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 

13. Udział w konkursie jest dobrowolny.  

14. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z treścią regulaminu, jego 

zrozumienie oraz akceptację postanowień. 



15. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu uczestnicy 

konkursu mogą zostać wykluczeni przez Organizatora z udziału w konkursie.  

Terminarz konkursu  

1. Okres składania prac: do 25.11.2022.  

2. Prace można składać: 

a. Filia „Gołąbki”, ul. Czerwona Droga 6 

b. DK „Miś”, ul. Zagłoby 17 

c. DK „Portiernia”, ul. Traktorzystów 20 

d. Czytelnia nr XIX, ul. Kolorowa 17 

3. W Konkursie nie wezmą udziału prace, które: 

 wpłyną do organizatora po podanym terminie  

 nie będą spełniać wymagań określonych w regulaminie 

 nie będzie podany numer kontaktowy (w przypadku przyznania nagrody 

głównej) 

Regulamin konkursu mikołajkowego dostępny jest na stronach: www.bpursus.waw.pl, 

www.portiernia.arsus.pl, www.mis.arsus.pl i www.ursus.um.warszawa.pl. 

Wszelkie wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać również mailowo pod 

adresem: promocja@bpursus.waw.pl 


