
 
 
 
 
 
 
 
Kochane dzieci, Drodzy rodzice... Święta tuż, tuż z tej okazji 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince ogłasza konkurs, dla 
dzieci w wieku 3-6 lat, na najpiękniejszy, wzruszający, śmieszny lub po 

prostu wyjątkowy "List do Św. Mikołaja". 
Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować dowolną 

techniką "List do Św. Mikołaja", w którym znajdą się Wasze największe 
świąteczne marzenia. 
Następnie gotową, podpisaną pracę należy dostarczyć do biblioteki w 
Cybince bądź do jej filii w Rąpicach lub Białkowie, w terminie trwania 
konkursu, czyli od 14.11.2013 do 04.12.2013 włącznie.  
Komisja Konkursowa oceni prace, a autorzy najpiękniejszych, 
najciekawszych i niebanalnych listów zostaną nagrodzeni. 
Najciekawsze listy zostaną zamieszczone na stronie internetowej 
biblioteki http://biblioteka-cybinka.pl/ 
Wręczenie nagród  nastąpi dnia  06.12.2013.  

 
Regulamin konkursu dostępny na stronie http://biblioteka-cybinka.pl/ 
 

  

 

 

Pamiętaj, liczy się pomysłowość! 

 

 

 

 

 

 

KONKURS 

 



Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym 

„List do Świętego Mikołaja” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince  

2. Konkurs rozpoczyna się 14.11.2013r. i trwać będzie do 04.12.2013r.  

3. Temat prac konkursowych brzmi: „List do Świętego Mikołaja”.  

4. W konkursie mogą brać udział dzieci od 3 do 6 lat z przedszkoli na terenie Gminy Cybinka 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną lub pisemną wykonaną w formacie A4, 
techniką dowolną.  

2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko 
pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica. 

3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową. 

4. Każda placówka może wytypować do udziału dowolną ilość prac. 

5. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu. 

6. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy, nazwa i 
adres placówki, telefon kontaktowy. 

7. Prace do 04 grudnia 2013 roku należy: 

nadesłać na adres: 

Biblioteka Miejska w Cybince 
ul. Słubicka 28 
69-108 Cybinka 
z dopiskiem „List do Świętego Mikołaja”. 

lub dostarczyć do biblioteki w Cybince bądź do jej filii w Rąpicach lub Białkowie 

Wyniki konkursu i nagrody: 

1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac 
laureatów konkursu. 

2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, 
materiał użyty do wykonania pracy. 

3. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Biblioteki w Cybince  



4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody. 

5. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie. 

6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą 
udostępnione podmiotom trzecim. 

7. Prac konkursowych nie zwracamy.  

Uwagi: 

1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie 
internetowej Biblioteki w Cybince  

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

3. Dyplomy i nagrody zostaną wręczone dnia 6 grudnia 2013 roku w Bibliotece w Cybince . 

4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.  

 

Opracowała Anka Federowicz 

 


