
 

 
Karta zgłoszeniowa 

XIX Gminnego Konkursu Bożonarodzeniowego 
na Świąteczną Kartę Bożonarodzeniową 

 
 

1. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna w Gręzówce. 
2. Konkurs skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych  

i gimnazjów Gminy Łuków oraz czytelników Filii Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Łukowie (Filie w Aleksandrowie, Dąbiu, Dmininie, Gręzówce, 
Krynce i Strzyżewie). 

3. Prace konkursowe będą oceniane  
w 3 kategoriach: 
I – Przedszkola i klasy O 
II – klasy 1-3 szkoły podstawowej 
III – klasy 4-8 szkoły podstawowej i gimnazjum. 

4. Technika wykonania prac dowolna. Format prac dowolny. 
Prace konkursowe muszą być pracami samodzielnymi i indywidualnymi. 

5. Prace konkursowe będą oceniane przez jury według kryteriów:  
zgodność z tematem, walory artystyczne, zachowanie zapisów 
regulaminowych. 

6. Każda praca konkursowa powinna być zaopatrzona w podpis 
zawierający:  
imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasę/grupę przedszkolną,  
nazwę placówki oświatowej lub biblioteki, imię i nazwisko opiekuna,  
pod kierunkiem którego wykonano pracę. 
Dodatkowo, należy uzupełnić  kartę  zgłoszeniową. 
Prace bez pełnych danych ( podpis i karta zgłoszeniowa) nie będą 
oceniane. 

7. Prace konkursowe należy dostarczyć do 7.12.2018 r. na adres: 
 Biblioteka Publiczna w Gręzówce,  Gręzówka 38. 

8. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 13.12.2018 r. o godz. 
12.00  w Bibliotece Publicznej w Gręzówce 

9. Prace będzie można odebrać w Bibliotece Publicznej w Gręzówce w terminie 
do 20.12.2018 r., po tym terminie prace będą zniszczone. 

 

 

 

Imię i nazwisko 
uczestnika 

 

Wiek, klasa/grupa 
przedszkolna 

 

Kategoria  
 

Nazwa placówki 
oświatowej  
lub biblioteki 

 

Imię i nazwisko opiekuna  
 

Telefon kontaktowy,  
e-mail 

 

 

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

…………………………………………………………….. w XIX Gminnym Konkursie 

Bożonarodzeniowym na Świąteczną Kartę Bożonarodzeniową oraz  

na publikację, prezentowanie i eksponowanie pracy konkursowej na stronie 

internetowej Organizatora (Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie ) oraz 

innych mediach, a także na przetwarzanie danych osobowych zawartych  

w karcie zgłoszeniowej, w ramach promocji Konkursu (zgodnie z ustawą   

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z 4 lutego  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych) 

 

……………………………………………                        ……………………………………………. 

           miejscowość, data               czytelny podpis rodzica 

        


