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§1 

Organizatorem konkursu plastyczno-literackiego jest Centrum Artystyczno-Kulturalne 

„Zamek” w Krośnie Odrzańskim. 

 

§2 

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci z przedszkoli i uczniowie ze szkół podstawowych  

z terenu gminy Krosno Odrzańskie. 

 

§3 

Uczestnicy konkursu przygotowują prace plastyczne, literackie bądź plastyczno-literackie  

w formie listu, plakatu przy wykorzystaniu dowolnych technik graficznych i literackich. Prace 

muszą nawiązywać do charakteru listu pisanego do św. Mikołaja. 

 

§4 

Każda praca powinna zawierać następujące informacje: 

- imię i nazwisko autora,  

- wiek,  

- klasa, 

- placówka oświatowa, 

- adres. 

 

§5 

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną i samodzielnie wykonaną pracę. 

 

§6 

Prace należy przynieść do siedziby Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek” lub wysłać 

pocztą na adres siedziby Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek” (ul. Szkolna 1, 66-600 

Krosno Odrzańskie). 

 

§7 

Konkurs rozpoczyna się 05.11.2015 r. i trwa do 30.11.2015 r. do godz. 15:30, gdzie 30.11. nie 

jest datą stempla pocztowego, ale ostatecznym terminem przyjmowania listów w siedzibie 

Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek” (ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie). 

 

 

mailto:sekretariat@cak-zamek.pl


 

§8 

Nadesłane prace oceniać będzie jury, które powoła dyrektor Centrum Artystyczno-

Kulturalnego „Zamek”. 

 

 §9 

Nadesłane prace zostaną podzielone na trzy kategorii wiekowe: 

- dzieci w wieku przedszkolnym, 

- uczniowie z klas I-III szkół podstawowych, 

- uczniowie z klas IV-VI szkół podstawowych. 

 

§10 

Komisja wybierze po jednym zwycięskim liście w każdej kategorii wiekowej. Dodatkowo 

komisja może przyznać wyróżnienia.  

 

§11 

Wybrane przez komisję prace zostaną umieszczone na wystawie „List do św. Mikołaja”, która 

będzie znajdowała się w Galerii Horex od 07 grudnia 2015 r.  

 

§12 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 07.12.2015 r. Uroczyste rozdanie nagród nastąpi  

w grupie/klasie każdego zwycięzcy w dniu 07.12.2015 r. w godz. 9:00-14:00.  

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.cak-zamek.pldo 09.12.2015 r. 

 

§13 

Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody rzeczowe, które zostały opisane w nadesłanych 

pracach konkursowych.  

 

§14 

Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego 

regulaminu. 

 

§15 

Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek 

(ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie). Szczegółowe informacje o konkursie można 

uzyskać pod numerem tel. 68 3838994 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

sekretariat@cak-zamek.pl. 

 

§16 

Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne. Od werdyktu nie przysługuje odwołanie. 
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