
Konkurs plastyczny „Najpiękniejszy List do Świętego Mikołaja”

ORGANIZATOR:                         Zbąszyńskie Centrum Kultury 
                                                         Ulica Powstańców Wielkopolskich 12
                                                         64 – 360 Zbąszyń 
                                                         www.zck.org.pl 
                                                         kultura.zbaszyn@gmail.com 
                                                         Tel. 68 3860 874

TERMIN I MIEJSCE
DOSTARCZENIA PRAC:           do 2 grudnia 2022 roku do godziny 14:00
                       Zbąszyńskie Centrum Kultury 

     (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00), 
     skrzynka na listy do Św. Mikołaja

ROSTRZYGNIĘCIE 
KONKURSU:                                6 grudnia 2022 roku, godzina 17:00
                                                        Spotkanie ze Świętym Mikołajem, Rynek

REGULAMIN KONKURSU        
Zbąszyńskie Centrum Kultury, serdecznie zaprasza dzieci z przedszkoli i  szkół podstawowych, do
wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszy, barwny, zabawny lub po prostu wyjątkowy, list do
Świętego Mikołaja.

TEMAT:
Zadaniem każdego uczestnika konkursu jest narysowanie lub napisanie listu do Świętego Mikołaja. 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Konkurs  adresujemy do dzieci  w wieku przedszkolnym oraz  szkolnym.  Prace  (jeśli  są  większe),
składamy do formatu koperty A4. List wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia oraz podpisanym RODO,
prosimy włożyć do zaklejonej koperty i wrzucić do urny. 
Zachęcamy Was do napisania lub, jeśli jeszcze nie potraficie pisać, do narysowania, namalowania,
wyklejenia swoich świątecznych marzeń (technika dowolna). 

DODATKOWE INFORMACJĘ:
Na najlepsze prace czekają nagrody. 
Prace  oceniać  będzie  komisja  konkursowa  powołana  przez  Organizatora,  w  trzech  kategoriach
wiekowych: dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci z klas I – III oraz dzieci z klas IV – VIII. 

Listy będą oceniane według następujących kryteriów:
• wkład pracy własnej;
• staranność wykonania;
• estetyka pracy;
• poziom emocjonalny listu/życzeń. 

Karta zgłoszenia wraz z RODO, dostępna jest na stronie www.zck.org.pl lub w siedzibie Organizatora,
która mieści się w Zbąszyńskim Centrum Kultury przy ul. Powstańców Wlkp. 12 w Zbąszyniu. 

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 6 grudnia 2022 roku na Rynku w Zbąszyniu
podczas Spotkania ze Świętym Mikołajem.



Wyniki konkursu udostępnione będą także na naszej stronie internetowej.  

Na pytania odpowie Biuro Zbąszyńskiego Centrum Kultury. 
Kontakt telefoniczny 68 38 60 874. 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.  

        


