
 

X Jubileuszowa edycja konkursu na najciekawszy  

list do św. Mikołaja  

Tradycyjnie 6 grudnia obchodzimy w Polsce mikołajki. Rankiem tego dnia dzieci dostają 

upragnione prezenty. Dorośli, chcąc wspomóc świętego Mikołaja w doborze podarków, 

często namawiają swoje pociechy do przygotowania listu z wymarzonymi prezentami.            

Pisanie listów jest pięknym zwyczajem, dzięki któremu dziecko doświadcza magicznej 

atmosfery, rozwija wyobraźnię, uczy się, że miło jest być obdarowanym, ale dobrze jest też 

obdarowywać innych. W tym roku, już kolejny raz, chcielibyśmy zaproponować dzieciom w 

wieku 5–10 lat udział w konkursie na najciekawszy list do świętego Mikołaja. Liczy się forma 

oraz zawartość listu (na przykład rysunki, teksty). Zapraszamy do wspólnej zabawy!  

Prace w formacie co najmniej A4 prosimy nadsyłać do 4 grudnia 2022 roku pod adres: 

Muzeum Narodowe w Szczecinie  

Dział Edukacji  

ul. Wały Chrobrego 3,  

70-561 Szczecin 

z dopiskiem „List do św. Mikołaja”. Liczy się data stempla pocztowego. Wielki finał 

konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędą się się w piątek 16 grudnia 2022 roku,  

o godzinie 12.00 (sala konferencyjna) w gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. 

Wały Chrobrego 3. Informacja o laureatach  konkursu pojawi się na 

stronie www.muzeum.szczecin.pl oraz Facebooku MNS. Tam też znajdziecie Państwo galerię 

z najpiękniejszymi pracami. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone zwycięzcom na gali 

finałowej. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego wyślemy je osobom spoza Szczecina 

pocztą, a mieszkańcy naszego miasta będą mogli odebrać je w Dziale Edukacji MNS.                        

W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorką konkursu: 

Koordynatorka: Dorota Baumgarten-Szczyrska (Dział Edukacji MNS) 

tel. (+48) 91 4315 270 

d.baumgarten@muzeum.szczecin.pl  

  

 

https://www.muzeum.szczecin.pl/
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Regulamin X edycji konkursu plastycznego na najciekawszy  

list do św. Mikołaja  

1. Organizatorem Konkursu jest Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie. 

Koordynatorką konkursu jest: Dorota Baumgarten-Szczyrska (Dział Edukacji), tel. 797 705 

270; d.baumgarten@muzeum.szczecin.pl                                                                                                    

2. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 5–10 lat.                                                                                            

3. Każdy uczestnik może przygotować tylko jedną pracę.                                                                                              

4. Format pracy powinien być nie mniejszy niż A4.                                                                                      

5. Technika wykonania pracy – dowolna.                                                                                                       

6. Prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych:                                                                                    

I kategoria: dzieci w wieku 5–6 lat,                                                                                                                       

II kategoria: dzieci w wieku 7–8 lat,                                                                                                                         

III kategoria: dzieci w wieku 9–10 lat.                                                                                                                                    

7. Jury konkursu będzie oceniało: pomysł, technikę, samodzielność i staranność wykonania 

pracy.                                                                                                                                                                        

8. Każda zgłoszona na konkurs praca powinna być opisana na odwrocie według schematu: 

imię i nazwisko dziecka, wiek, szkoła/przedszkole, imię i nazwisko opiekuna wraz z 

aktualnym telefonem i mailem.                                                                                                              

9. Do przysyłanej pracy należy dołączyć zgodę podpisaną przez rodzica lub opiekuna 

prawnego na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu. (Załącznik Nr 1).                              

10. Prace prosimy nadsyłać do 4 grudnia 2022 roku na adres: Muzeum Narodowe w 

Szczecinie, Dział Edukacji ul. Wały Chrobrego 3, 70-561 Szczecin, z dopiskiem „List do św. 

Mikołaja”. Liczy się data stempla pocztowego.                                                                                           

11. Wielki finał konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędą się 16 grudnia 2022 

roku (piątek) o godzinie 12.00 w gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały 

Chrobrego 3 (sala konferencyjna). Na stronie www.muzeum.szczecin.pl i FB muzeum 

zamieszczona zostanie lista z laureatami konkursu i galeria zdjęć najpiękniejszych prac. W 

przypadku zagrożenia epidemiologicznego nagrody i dyplomy laureatom spoza Szczecina 

wyślemy pocztą; mieszkańcy naszego miasta będą mogli odebrać je w Dziale Edukacji MNS.                                                                                                                        

12. Organizatorzy nie zwracają prac.                                                                                                            

13. Każdy opiekun uczestnika konkursu wyrażając zgodę na udział dziecka w nim, 

równocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz zdjęć dziecka i 

zdjęć jego pracy w zakresie: publikacji listy imiennej laureatów i finalistów konkursu oraz ich 

zdjęć w mediach i na stronie www.muzeum.szczecin.pl oraz FB muzeum. 
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