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Regulamin Konkursu 

„Świąteczna kartka” 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu "Świąteczna kartka” zwanego dalej Konkursem, jest Krzysztof 

Hetman Poseł do Parlamentu Europejskiego. 

2. Celem Konkursu jest: podtrzymywanie i popularyzowanie tradycji Świąt Bożego 

Narodzenia oraz wybór pracy, która zostanie wydrukowana w postaci kartki świątecznej. 

3. Zwycięski projekt zostanie oficjalną Bożonarodzeniową kartką Posła do Parlamentu 

Europejskiego Krzysztofa Hetmana, powieloną i wysłaną wraz z życzeniami. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie 05.11.2021 r. – 30.11.2021 r. 

 

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych z terenu województwa 

lubelskiego. 

2. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie zaprojektować i samodzielnie wykonać kartkę 

Bożonarodzeniową techniką plastyczną umożliwiającą jej późniejsze zeskanowanie tj. 

malowanie, rysowanie, grafika etc. 

3. Autorem kartki zgłoszonej do Konkursu może być tylko 1 osoba. 

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko 1 kartkę. 

5. Praca konkursowa musi być w formacie A4. 

6. Przy wykonywaniu kartki należy uwzględnić techniczne możliwości jej zeskanowania. 

7. Na odwrocie kartki należy wpisać: imię i nazwisko, klasę i nazwę szkoły wraz  

z miejscowością do której uczęszcza autor pracy. 

8. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest dostarczenie pracy wraz  

z wydrukowaną i odręcznie podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego kartą zgłoszenia, 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

9. Regulamin niniejszego konkursu wraz z kartą zgłoszeniową dostępny jest na stronie 

www.krzysztofhetman.pl 

 

§ 3 TERMIN I WARUNKI DOSTARCZANIA PRAC 

 

1. Konkurs trwa od 05.11.2021 r. do 30.11.2021 r.  

2. Prace konkursowe wraz z wypełnioną i odręcznie podpisaną kartą zgłoszeniową należy 

dostarczyć pocztą tradycyjną na adres: 

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana 

ul. Chopina 31/11 

20-23 Lublin 

lub osobiście na wyżej podany adres  do dnia 30.11.2021 r. (od poniedziałku do piątku  

w godzinach 7:30-16:00). 
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3. Prace nadesłane po 30.11.2021 r. nie będą oceniane (liczy się data wpływu pracy a nie data 

nadania). 

4. Prace bez uzupełnionej i odręcznie podpisanej karty zgłoszeniowej będącej załącznikiem 

do niniejszego regulaminu lub prace niezgodne z tematyką konkursu nie zostaną 

zakwalifikowane do konkursu. 

5. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

 

§ 4 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 03.12.2021 r. 

2. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, 

zwana dalej Komisją. 

3. W skład Komisji wchodzą Asystenci Biur Poselskich Posła do Parlamentu Europejskiego 

Krzysztofa Hetmana. 

4. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 

5. Prace niepełne (brak załącznika lub nie w pełni uzupełniony, nie podpisany odręcznie 

załącznik przez rodzica/opiekuna prawnego) lub prace niezgodne z tematem konkursu nie 

będą oceniane przez Komisję. 

 

§ 5 NAGRODY 

 

1. W Konkursie zostanie przyznana 1 nagroda główna za pierwsze miejsce, 2 wyróżnienia: za 

drugie i trzecie miejsce. Pozostali uczestnicy, otrzymają nagrody pocieszenia. 

2. Informacje o wynikach konkursu zawierające dane laureatów, którzy otrzymają nagrodę 

główną oraz wyróżnienia, tj.: imię, nazwisko, klasę, nazwę szkoły wraz z miejscowością 

zostaną zamieszczone na profilu facebook Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa 

Hetmana https://www.facebook.com/hetmankrzysztof i jego stronie internetowej 

www.krzysztofhetman.pl w dniu 03.12.2021 r.  

3. Nagrody zostaną dostarczone do wszystkich laureatów konkursu na wskazany  

w karcie zgłoszeniowej adres do 30.12.2021 r.  

4. Uczestnicy konkursu nie mają prawa do wymiany nagrody na inną, ani żądania wypłacenia 

ekwiwalentu pieniężnego nagrody. 

5. Uczestnicy konkursu nie mają prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.  

 

              § 6  DANE OSOBOWE ORAZ ZGODY I OŚWIADCZENIA 

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego 

regulaminu oraz wyrażeniem zgód i oświadczeń w nim zawartych.  

2. Dane autora zwycięskiego projektu grafiki tj. imię, nazwisko, klasa i nazwa szkoły wraz z 

miejscowością, zostaną zamieszczone na oficjalnej Bożonarodzeniowej kartce Posła do 

Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana. Przystąpienie do konkursu jest 

jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie w/w danych na kartce świątecznej. 

 

https://www.facebook.com/hetmankrzysztof
http://www.krzysztofhetman.pl/
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3. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

podanych w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych przez Organizatora. Dane  

będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia wyników w mediach 

społecznościowych i stronie internetowej Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa 

Hetmana oraz w celu dostarczenia nagrody. 

4. Przystępując do konkursu autor pracy oraz jego rodzic/opiekun prawny wyrażają zgodę 

na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora nieograniczonych czasowo praw 

majątkowych i praw autorskich do przesłanej  pracy  konkursowej. 

5. Każdy uczestnik oraz rodzic/opiekun prawny wraz z dokonaniem zgłoszenia 

(rozumianego jako dostarczenie pracy konkursowej wraz z kartą zgłoszeniową), 

upoważnia Organizatora – do wykorzystania pracy konkursowej Uczestnika,  

w szczególności do wprowadzania go do pamięci komputera lub innego urządzenia, 

przetwarzania oraz jej publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie 

jego trwania, a także po jego zakończeniu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach edukacyjnych, 

informacyjnych i promocyjnych wszystkich prac nadesłanych do Konkursu. 

 

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie 

to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

 


