
Regulamin konkursu plastycznego na projekt kartki świątecznej 
„Święty Mikołaj cały rok” 

 
§1. 

Organizator Konkursu i czas trwania 
1. Fundacja Świętego Mikołaja z siedzibą w Piasecznie, ul. Przesmyckiego 40, nr KRS 

0000126602 (zwana dalej Organizatorem) ogłasza konkurs plastyczny na projekt kartki 
świątecznej „Święty Mikołaj cały rok” zwany dalej „Konkursem”. 

2. Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów szkół biorących udział w programie 
Stypendia św. Mikołaja. Udział w konkursie jest dobrowolny. 

3. Celem konkursu jest wyróżnienie uzdolnionych plastycznie uczniów ze szkół biorących 
udział w programie Stypendia św. Mikołaja. 

4. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia do 11 października 2017 r.   
5. Zgłoszenia w formie papierowej należy wysłać pocztą tradycyjną na adres:  

Fundacja Świętego Mikołaja, ul. Koszykowa 24/7, 00-553 Warszawa z dopiskiem 
„Konkurs” (decyduje data stempla pocztowego). 

6. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie. 
7. Organizator wybierze zwycięzcę oraz dwie osoby, które otrzymają wyróżnienie. 

Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni do dnia 18 października 2017 r. na stronie 
www.mikolaj.org.pl. 

8. Terytorium Konkursu jest Rzeczpospolita Polska. 
 

§2. 
Uczestnictwo w Konkursie – warunki i zasady 

1. W Konkursie może wziąć udział każdy uczeń (zwany dalej Uczestnikiem), który spełnia 
łącznie następujące warunki: 

• zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje go w całości i bezwarunkowo, 
• zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
• jest uczniem szkoły biorącej udział w programie Stypendia św. Mikołaja. 
2. Przedmiotem Konkursu jest ilustracja na kartkę świąteczną wykonana dowolną 

techniką w formacie A4 nawiązująca tematyką do Świąt Bożego Narodzenia.  
 

§3. 
Komisja Konkursowa 

1. Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową składającą się z 
koordynatora konkursu, fundraisera i członka zarządu Fundacji. 

2. Kryteria - ocena autorska. 
3. W swoich decyzjach Komisja Konkursowa jest całkowicie autonomiczna, a jej decyzja 

jest ostateczna i nieodwołalna. 
 

§4. 
Nagroda 

Organizator przyzna: 
1) nagrodę główną w postaci: 
- zaproszenie na Galę Solidarnej Szkoły i uroczyste ogłoszenie wyników konkursu wraz 
z wręczeniem nagrody-niespodzianki 
- wydruk kartki świątecznej ze zwycięską ilustracją w tym roku i/lub w kolejnych latach,  

http://www.mikolaj.org.pl/


2) dwa wyróżnienia w postaci: 
- wydruku kartek świątecznych z wyróżnionymi ilustracjami w tym i/lub kolejnych 
latach. 

§5. 
Prawa autorskie 

1. Organizator zastrzega sobie prawo prezentacji, publikacji nagrodzonych ilustracji bez 
honorarium za prawa autorskie na stronie Organizatora i wydruk tych ilustracji. 

2. Wraz z nadesłaniem ilustracji Uczestnicy wyrażają zgodę na to, iż nagrodzenie ich 
ilustracji skutkować będzie udzieleniem przez nich nieodpłatnej oraz wyłącznej licencji 
na rzecz Organizatora w celach związanych z Konkursem, obejmującej okres pięciu lat. 

3. Udzielenie praw przez nagrodzonego Uczestnika nie jest równoznaczne z obowiązkiem 
wykorzystania ilustracji w sposób powyżej wymieniony przez Organizatora. 

 
§6. 

Postanowienia końcowe 
1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 
2. Postanowienia i warunki niniejszego regulaminu stają się ważne po ich publikacji 

na stronie Organizatora Konkursu www.mikolaj.org.pl 
3. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do nadesłania do 3 ilustracji, z tym, 

że Organizator zastrzega, iż nagrodzona może zostać tylko jedna spośród nadesłanych 
przez tego samego Uczestnika. 

4. Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres: Fundacja Świętego Mikołaja, 
ul. Koszykowa 24 lok. 7, 00-553 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs”. Przesyłka 
powinna zawierać ilustrację w formacie A4 z załączonym na oddzielnej kartce 
podpisem (pełne imię i nazwisko, wiek i klasę Uczestnika, numer i dane szkoły, 
kontakt do koordynatora, oraz oświadczenie o treści: „Zapoznałem/łam się i 
akceptuję regulamin Konkursu oraz zezwalam mojemu dziecku na udział w 
Konkursie” podpisane przez rodzica danego Ucznia). 

5. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przechowywanie 
i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora (zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr.133, poz. 833) 
w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem oraz 
w celach związanych z Konkursem. 

 

http://www.mikolaj.org.pl/

