
 

Gminny konkurs                                                       

na najdłuższy łańcuch choinkowy wykonany 

techniką łączenia papierowych kółek                        

pod patronatem                                                        

Wójta Gminy Głusk Pana Jacka Anasiewicza 

Postanowienia ogólne: 

 Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa                                          

im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce 

 Partnerami konkursu są: Gmina Głusk, Fundacja Janosik oraz  Centrum 

Edukacji  i Rozrywki Dzieci i Młodzieży Jankes Kids w Fajsławicach 

 Konkurs skierowany jest do rodziców i ich dzieci,  które uczęszczają do 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Głusk. 

 Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie najdłuższego łańcucha 

choinkowego bożonarodzeniowego wykonanego techniką łączenia 

papierowych kółek. 

 Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez 

uczestnika regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania 

określonych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia 

wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. 

 

Celem konkursu jest: 

 kultywowanie obrzędowości Świąt Bożego Narodzenia, 

 pobudzenie inwencji twórczej z wprowadzeniem akcentów 

regionalnych, 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych wśród 

mieszkańców regionu,  

 ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec 

sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Świąt 

Bożego Narodzenia, 

 popularyzacja twórczości regionalnej. 

 

Warunki konkursu: 

1. Łańcuchy dzieci wykonują wspólnie z nauczycielami w klasie lub/ i                         

z rodzicami w domu i przynoszą do swojej sali, gdzie Panie zapisują długość 



każdego przyniesionego łańcucha, a następnie w dniu rozstrzygnięcia 

konkursu łączą je w jeden   coraz większy,  wspólny klasowy łańcuch. 

2. Łańcuch należy dostarczyć do dnia 17 grudnia 2018 r. do wychowawczyń 

grup przedszkolnych.  

3. Ogłoszenie wyników nastąpi  w dniach 18.12.2018 r. – 21.12.2018 r. 

4. W konkursie mogą wziąć udział dzieci ze szkolnych oddziałów 

przedszkolnych z Gminy Głusk oraz ich  rodzice. Prace konkursowe mogą 

być  pracami indywidualnymi lub grupowymi. 

5. Łańcuch może być wykonany z kolorowych bloków, czasopism, folderów, 

katalogów… Jednak materiał z którego zostanie wykonana praca powinien 

być na tyle trwały, aby łańcuch można było swobodnie rozłożyć i połączyć z 

innymi łańcuchami. 

6. Do łańcucha rodzinnego należy dołączyć metrykę:  

nazwę konkursu, imię i nazwisko uczestnika lub uczestników. 

7. Przekazane prace nie będą zwracane. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenie i nadesłanie prac po 

terminie oraz ich uszkodzenie podczas mierzenia łańcuchów. 

9. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie, ani nie będzie prowadzona na ten temat żadna korespondencja. 

10. Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska uczestników, których prace 

zostały nagrodzone podane będą do publicznej wiadomości. 

 

Ocena i nagrody: 

1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów. 

2. Łańcuch będzie oceniany według następującego kryterium: 

- najdłuższy łańcuch.  

3. Nagrodzeni zostaną uczestnicy, którzy zaprezentują najdłuższy łańcuch, 

który nie był wcześniej  publikowany i nie nagradzany w innych 

konkursach. 

4. Nagrody: 

 Zwycięska grupa otrzyma  bilety wstępu do Centrum Edukacji                      

i Rozrywki Dzieci i Młodzieży Jankes Kids w Fajsławicach (bilet wstępu 

nie obejmuje posiłków i napojów).        

 W każdej grupie rodzina, która wykona najdłuższy łańcuch otrzyma bilet 

wstępu do  Centrum Edukacji  i Rozrywki Dzieci i Młodzieży Jankes Kids 

w Fajsławicach oraz kupon na rodzinną pizzę.     

 

Sponsorem nagród jest Fundacja Janosik.  Fundacja Janosik nie ponosi 

kosztów przejazdu. 

 



Postanowienia końcowe: 

1. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że jest właścicielem 

wszelkich praw autorskich pracy konkursowej. 

2. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego 

wizerunku utrwalonego na zdjęciach podczas wręczania nagród. 

3. Uczestnik przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy 

osoba trzecia będzie formułowała roszczenia dotyczące pracy zgłoszonej do  

konkursu. 

4. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady konkursu.  

5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany 

niniejszego Regulaminu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji 

Uczestników.  

6. Do pomocy w komisyjnym mierzeniu łańcuchów klasowych nauczyciele 

mogą zaprosić rodziców. 

7. Nauczycielom zostaną wręczone podziękowania za przygotowanie uczniów 

do konkursu.  

8. Łańcuchy mogą zostać wykorzystane do dekoracji na bale karnawałowe.  

9. Każda szkoła, która zdecyduje się wziąć udział w konkursie, zobowiązuje się 

do: 

 zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie wysyłając  na adres email: 

joannaokun@autograf.pl imiona i nazwiska nauczycieli oraz liczbę grup 

przedszkolnych, które wezmą udział w konkursie. W temacie emaila należy 

wpisać: Konkurs Gmina Głusk. 

 Umieszczenia regulaminu konkursu oraz linku 

(http://www.jankeskids.pl/index.html) z informacją o nagrodzie głównej na 

swojej stronie internetowej oraz facebooku .  

 przekazania każdemu dziecku z grupy przedszkolnej informacji o konkursie 

w formie papierowej wraz z ulotką promującą nagrodę główną. 

 

Nauczyciele organizujący konkurs:  

Joanna Okuń, Agnieszka Tyniec, Magdalena Pętala, Agnieszka Krasoń 

 

Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji dotyczących konkursu: 

 Joanna Okuń, tel. 503090606. 

mailto:joannaokun@autograf.pl
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