
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„KARTKA NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA” 

 
 
Celem konkursu jest kultywowanie zwyczaju przesyłania życzeń w formie kartki świątecznej o 
cechach oryginalnych i niepowtarzalnych, nawiązujących do specyfiki Wigierskiego Parku 
Narodowego, z wykorzystaniem popularnych nośników informacyjnych. 
 
Warunki konkursu:  
1. Konkurs przeznaczony jest dla osób dorosłych, miłośników pięknej, nadwigierskiej 

przyrody. 

 

2. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie BOŻONARODZENIOWEJ KARTKI 
ŚWIĄTECZNEJ.  

 
3. Dane techniczne:  

 
Format: jpg 
Wymiary: A5 (21x14,8 cm) lub A6 (10,5x14,8 cm);  
Rozdzielczość: 300 dpi 
Technika wykonania: dowolna (tradycyjna lub w postaci grafiki komputerowej) 
 
Dodatkowo do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną i zeskanowaną zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych (na kartce świątecznej zostaną umieszczone dane autora: 
imię i nazwisko oraz miejscowość, z której pochodzi uczestnik konkursu).  
Wzór zgody w załączniku.  
 
UWAGA!!!! Brak załącznika, nieczytelność pracy oraz nie właściwy format dyskwalifikuje 
uczestnika.  
 
4. Kryteria oceny prac: nawiązanie do tradycji Świąt Bożego Narodzenia i do specyfiki 
Wigierskiego Parku Narodowego, pomysłowość i oryginalność, estetyka wykonania, wkład 
pracy. 
 
5. Termin i warunki dostarczenia prac.  
Dołączona musi być również zgoda na wykorzystanie danych osobowych. Termin nadsyłania 
prac do 14 grudnia 2020 r. do godz. 12.00, na adres poczty elektronicznej:  
katarzyna.lukowska@wigry.org.pl 
 
6. Nagrody:  
Prace ocenione zostaną przez jury powołane przez organizatora. Laureaci konkursu otrzymają 
nagrody: 

 I miejsce – Rejs łodzią „Leptodora” dla grupy do 8 osób, 
 II miejsce- wyprawa terenowa pod hasłem „Obserwator Przyrody” z pracownikiem 

Parku dla grupy 4 osobowej, 
 III miejsce- wycieczka terenowa (rowerowa lub piesza z przewodnikiem turystycznym, 

po wyjątkowych miejscach na terenie Wigierskiego Parku Narodowego dla grupy 
do 10 osób, 

 2 wyróżnienia – zwiedzanie Muzeum Wigier z przewodnikiem. Każde dla grupy do 10 
osób. 



 
7. Termin realizacji nagrody: po wcześniejszym uzgodnieniu do 30 czerwca 2021 roku.  
  
8. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej oraz portalu 
społecznościowym Wigierskiego Parku Narodowego, a osoby nagrodzone otrzymają 
informację o przyznanych nagrodach droga elektroniczną. 
 
Postanowienia końcowe:  

 Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.  

 Wigierski Park Narodowy zastrzega prawo do dodania własnych życzeń świątecznych, 
które zostaną umieszczone w wybranym przez organizatora konkursu miejscu na kartce 
świątecznej. 
 

 


