
 

 

 

  

Regulamin konkursu na lampion Betlejemskiego

1. Organizatorzy: 
 
Urząd Miasta Bartoszyce i Komenda Hufca ZHP w Bartoszycach
  

2. Cele konkursu  
 

 Przybliżenie idei 
 Wspieranie pasji i zainteresowań społeczeństwa
 Popularyzowanie kreatywności wśród różnych pokoleń.

  
3. Uczestnicy konkursu:  

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, kluby, koła, osoby prywatne, 
podstawowe jednostki organizacyjne ZHP. Uczestnicy dzielą się na kategorie: 

 Dzieci klas I-III; 
 Dzieci klas IV-VI
 Młodzież w wieku 13
 Osoby dorosłe  i młodzież powyżej 16 roku życia

 
Zadaniem każdego uczestnika jest własnoręczne wykonanie lampionu, w którym zapłonie 
Betlejemskie Światło Pokoju. Metoda wykonania i wielkość prac jest dowolna. Komisja 
konkursowa ocenia: zaangażowanie, samodzielność, kreatywność oraz praktyczność 
lampionu.  
 

4. Składanie prac 
 
Gotowy lampion wraz z formularzem zgłoszeniowym (załącznik regulaminu) należy 
dostarczyć do Gminnego Centrum Informacji Turystycznej 
dnia 13.12.2016 bieżącego roku. 
 

5. Postanowienia ogólne: 
 

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas przekazania Betlejemskiego Światła 
Pokoju w Bartoszycach;

 Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie;
 Komisja nie będzie oceniać prac gotowych, wykonanych nie własnoręcznie oraz 

ze sztucznym oświetleniem; 
 Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden lampion;
 Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora; 
 Nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane na serwisach organizatorów; 
 Wszelkie pytania należy kierować na adres bartoszyce@zhp.pl

  

Regulamin konkursu na lampion Betlejemskiego  Światła Pokoju

Urząd Miasta Bartoszyce i Komenda Hufca ZHP w Bartoszycach 

Przybliżenie idei Betlejemskiego Światła Pokoju 
Wspieranie pasji i zainteresowań społeczeństwa 
Popularyzowanie kreatywności wśród różnych pokoleń. 

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, kluby, koła, osoby prywatne, 
i organizacyjne ZHP. Uczestnicy dzielą się na kategorie: 

 
VI 

Młodzież w wieku 13-16 lat 
Osoby dorosłe  i młodzież powyżej 16 roku życia 

Zadaniem każdego uczestnika jest własnoręczne wykonanie lampionu, w którym zapłonie 
Betlejemskie Światło Pokoju. Metoda wykonania i wielkość prac jest dowolna. Komisja 
konkursowa ocenia: zaangażowanie, samodzielność, kreatywność oraz praktyczność 

Gotowy lampion wraz z formularzem zgłoszeniowym (załącznik regulaminu) należy 
Gminnego Centrum Informacji Turystycznej  przy ul. Boh. Warszawy 96 do 
bieżącego roku.  

 

ęcie konkursu nastąpi podczas przekazania Betlejemskiego Światła 
Pokoju w Bartoszycach; 
Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie; 
Komisja nie będzie oceniać prac gotowych, wykonanych nie własnoręcznie oraz 
ze sztucznym oświetleniem;  

zestnik może zgłosić tylko jeden lampion; 
Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora;  
Nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane na serwisach organizatorów; 
Wszelkie pytania należy kierować na adres bartoszyce@zhp.pl 

Światła Pokoju  

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, kluby, koła, osoby prywatne, 
i organizacyjne ZHP. Uczestnicy dzielą się na kategorie:  

Zadaniem każdego uczestnika jest własnoręczne wykonanie lampionu, w którym zapłonie 
Betlejemskie Światło Pokoju. Metoda wykonania i wielkość prac jest dowolna. Komisja 
konkursowa ocenia: zaangażowanie, samodzielność, kreatywność oraz praktyczność 

Gotowy lampion wraz z formularzem zgłoszeniowym (załącznik regulaminu) należy 
Boh. Warszawy 96 do 

ęcie konkursu nastąpi podczas przekazania Betlejemskiego Światła 

Komisja nie będzie oceniać prac gotowych, wykonanych nie własnoręcznie oraz 

Nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane na serwisach organizatorów;  


