
REGULAMIN AKCJI 

UDEKORUJMY RAZEM CHOINKĘ NA RYNKU W SŁOMNIKACH 

Celem akcji jest udekorowanie miejskiej choinki w centralnym miejscu Rynku naszego miasta 

Organizatorem akcji jest Urząd Miejski w Słomnikach 

Pomysł wykonania ozdoby na choinkę oraz technika wykonania jest dowolna. 

WAŻNE: Ozdoby choinkowe muszą posiadać mocną zawieszkę, aby dać się powiesić na choince. 

Należy wziąć pod uwagę, że ozdoba nie może być zbyt ciężka – choinkowe gałązki są delikatne i nie 

można na nich wieszać ciężkich przedmiotów oraz że materiał,  z którego zostaną one wykonane 

musi być w miarę odporny na warunki atmosferyczne.   

 W akcji mogą wziąć udział: 

 Dzieci z przedszkoli 

 Dzieci z oddziałów przedszkolnych 

 Uczniowie szkół podstawowych 

 Uczniowie ze stopniem niepełnosprawności z klas podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych 

Cele, tematyka, warunki 

Celem akcji jest: 

 przybliżenie i zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycjami świąt Bożego Narodzenia, 

 rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej, 

 rozwijanie wyobraźni przestrzennej i sympatii dla społeczności, w której żyją 

 prezentacja talentów plastycznych. 

      Tematem akcji są ozdoby choinkowe o dowolnej tematyce 

 Każdy z uczestników ma za zadanie wykonać z własnych materiałów 1 ozdobę choinkową w 

formie dowolnej, mogą to być także łańcuchy choinkowe.  

Prace należy  opatrzyć podpisaną zgodą o przetwarzaniu danych osobowych, gdzie należy wpisać 

imię i nazwisko dziecka, szkołę/przedszkole i klasę/grupę 

Prace należy dostarczyć nauczycielowi, jeśli klasa ucznia bierze udział w akcji lub do Urzędu 

Miejskiego w Słomnikach na dziennik podawczy do 10 grudnia 2021r. lub w pokoju nr 15.  

 UWAGA ! 

Każda ozdoba choinkowa musi spełniać podstawowy warunek – dać się zawiesić na choince. Prace, 

które nie będą spełniały powyższego warunku, zostaną odrzucone. 

Nagrody 



Organizatorzy konkursu przewidują  upominki  dla wszystkich uczestników akcji, których praca będzie 

spełniała wymogi zawarte w regulaminie. Ozdoby będą powieszona na choince na Rynku w 

Słomnikach. Upominki dla wszystkich uczestników konkursu zostaną przekazane do szkół. 

Uczestnicy biorący udział w akcji  akceptują regulamin oraz wyrażają zgodę na bezpłatną publikację w  

celach marketingowych swoich prac – dla celów związanych z akcją. Prace nie są zwracane 

uczestnikom. 

 


