
REGULAMIN 

KONKURSU 

ŚWIĄTECZNEGO 

„Wielkanocny zając” 
 

Celem konkursu jest wyłonienie pracy, która zostanie wykorzystana w projekcie kartki wielkanocnej 

miasta Mińsk Mazowiecki. 
__________________________________________________________________________________________________ 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu wielkanocnego zwanego dalej konkursem jest Miasto Mińsk 

Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Konstytucji 3 Maja 1, zwane dalej 

Organizatorem. 

2. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora jest Hanna Kiraga – starszy inspektor 

ds. promocji w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, tel. 

25 759 53 35. 

3. Celem konkursu jest: 

 wyłonienie najciekawszej pracy plastycznej o tematyce związanej z Wielkanocą, 

która zostanie wykorzystana w projekcie kartki świątecznej Miasta Mińsk 

Mazowiecki, 

 kultywowanie tradycji wielkanocnych, 

 kształtowanie aktywnej postawy dzieci wobec sztuki i tradycji  kulturowej, 

związanej z obrzędami okresu wielkanocnego, 

 rozwijanie aktywnej twórczości plastycznej, wyobraźni i wrażliwości estetycznej 

dzieci i młodzieży. 

ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta Mińsk 

Mazowiecki.  

2. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe: 

a) klasy 0 – III, 

b) klasy IV-VIII. 

3. Technika wykonania: format prac: A4, technika wykonania dowolna, praca powinna 

zawierać logo lub herb Miasta Mińsk Mazowiecki.  

4. Uczestnik może być autorem jednej pracy. 

5. Prace nie powinny być wcześniej nigdzie prezentowane lub publikowane, nie 

powinny również być wykorzystywane w innych konkursach. 



6. Każda praca powinna być wykonana samodzielnie, bez pomocy rodziców.  

7. Każda wykonana praca musi być podpisana: 

 imię i nazwisko autora, 

 klasa i nazwę szkoły, 

Do podpisanej pracy należy dołączyć uzupełnioną i podpisaną przez autora i rodzica 

kartę identyfikacyjną (załącznik do Regulaminu Konkursu). 

8. Prace dostarczone do Urzędu Miasta bez elementów wymienionych w ust. 7, nie 

będą brały udziału w konkursie. 

9. Wszystkie dostarczone prace do Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przechodzą na 

własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi. 

10. Sposób nadsyłania prac: 

 podpisane prace wraz z uzupełnioną kartą identyfikacyjną (załącznik do 

Regulaminu Konkursu) należy dostarczyć do swojej szkoły. 

Prace konkursowe nadesłane bez uzupełnionej i podpisanej karty identyfikacyjnej nie 

będą brały udziału w konkursie. 

SPOSÓB WYŁONIENIA NAJLEPSZEJ PRACY 

1. Wykonane przez uczniów prace zostaną poddane ocenie w dwóch etapach: 

1/ pierwszy etap konkursu: spośród wykonanych prac z danej placówki, należy 

wybrać do pięciu w danej kategorii wiekowej i dostarczyć je wraz z uzupełnionymi 

i podpisanymi kartami identyfikacyjnymi do Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki  

w terminie do 17 marca 2023 r. do pokoju 203 (do godz. 15:00); 

2/ drugi etap konkursu: Komisja Konkursowa oceni nadesłane prace, przyznając 

nagrody i wyróżnienia. Przy ocenie pracy Komisja będzie brała pod uwagę: 

zgodność z tematem, pomysłowość, samodzielność i staranność. 

2. Placówki zostaną powiadomione o wyniku konkursu i sposobie przekazania nagród dla 

laureatów. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Sprawy sporne rozstrzyga Organizator konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.  


