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REGULAMIN KONKURSU  

„KLASOWE DRZEWKO ŚWIĄTECZNE” 
 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Klasowe 

drzewko świąteczne”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Młodzieżowa Rada Miasta Rawa Mazowiecka, 

Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka. 

3. Celem i przedmiotem konkursu jest wytypowanie najładniej udekorowanego drzewka 

świątecznego. 
4. Nagrodą w konkursie jest kosz słodyczy dla zwycięskiej klasy.  

 

 

§ 2  

Warunki uczestnictwa 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane klasy szkół podstawowych 

z terenu Miasta Rawa Mazowiecka.  

2. Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny. 

3. Każda klasa przystępująca do konkursu może zgłosić maksymalnie jedno zdjęcie. Każde 

zdjęcie należy w opisie opatrzyć nazwą klasy oraz nazwą szkoły, imieniem i nazwiskiem 

nauczyciela, pod kierunkiem którego zostało udekorowane drzewko. 

4. Praca konkursowa powinna: 

• wiązać się z tematem konkursu, 

• być udekorowana ozdobami ręcznie wykonanymi 

• być wykonana samodzielnie przez klasę, 

• być niepowtarzalna i oryginalna. 

5. Zdjęcia drzewka konkursowego (bez uczniów) należy wysłać do dnia 12 grudnia 2019 r.  na 

adres email Młodzieżowej Rady Miasta Rawa Mazowiecka: 
mlodziezowaradamiasta4454@gmail.com  Drzewka z wizerunkami uczniów klasy nie będą 

brały udziału w konkursie.  

 

 

§ 3  

Postanowienia końcowe 

 

1. Zdjęcia drzewka zostaną poddane ocenie internetowej na facebooku na stronie 

Młodzieżowa Rada Miasta Rawa Mazowiecka w dniach 13-19 grudnia 2019 r. 

2. Głosowanie odbywać się będzie poprzez oddawanie like’ów pod zdjęciem drzewka danej 

klasy. 

3. Wygrywa klasa, która do dnia 19 grudnia 2019 r. zdobędzie największą ilość like’ów. 
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4. W przypadku gdy dwie choinki uzyskają taką samą liczbę lajków o wygranej decydują radni 

Młodzieżowej Rady Miasta. Decyzja radnych w takiej sytuacji jest ostateczna, niepodważalna 

i nie przysługuje od niej odwołanie. 

5. Nagroda w konkursie zostanie przekazana przez Młodzieżowa Radę Miasta w dniu 

20 grudnia 2019 r. w szkole laureata konkursu, po uprzednim ustaleniu godziny wręczenia 

nagrody. 

6. Uczestnicy konkursu udzielają Miastu Rawa Mazowiecka/Młodzieżowej Radzie Miasta 

nieodpłatnej zgody na użycie zdjęć drzewek świątecznych przesłanych na konkurs w celach 

związanych z promocją Miasta Rawa Mazowiecka. Organizator zastrzega sobie prawo do 

prezentacji zdjęć konkursowych w prasie, internecie oraz do wykorzystania ich w inny 

sposób w celach promocyjnych Miasta.   

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego Regulaminu 

w każdym czasie bez podawania przyczyny. 

8. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

 

        Młodzieżowa Rada Miasta  

                 Rawa Mazowiecka 

 


