
 
 

Ogłoszenie II Edycji Międzynarodowego Konkursu 

„Moja Gwiazdka dla Mikołaja ” czyli Moja gwiazdka miłości 
 

Stało się już egminową tradycją, że zapraszamy do udziału w konkursie, którego tytuł jest 
przewrotny, wieloznaczny, wielokierunkowy  .  

Obecna, II Edycja Międzynarodowego Konkursu Moja Gwiazdka dla Mikołaja czyli Moja 

gwiazdka miłości ma zwrócić uwagę na istniejący od kilku lat problem rozłąki rodzin z 

powodu wyjazdu m.in. za pracą. 

Bardzo wielu ludzi (w tym także Polaków) mieszka poza granicami swej ojczyzny.  Bywa, że 

gdzieś w bardzo odległym kraju pozostały ich dzieci, a także starzejący się rodzice. Ten 

problem także dotyczy ludzi chorych zmuszonych do spędzania świąt w szpitalach, domach 

opieki czy hospicjach. W codziennym zabieganiu nie ma czasu na tęsknotę – najgorsze są 

święta.  Konkurs ma pokazać, że nie ma znaczenia ile osób jest przy stole – można czuć się 

dobrze, kochanym dzięki wsparciu duchowemu innych. Konkurs ma przybliżyć problem i pomóc 

uporać się z nim.  

Chcemy być blisko z tymi wszystkimi osobami  
Chcemy wysłać im symboliczną gwiazdkę miłości 

Uczestnicy konkursu swymi pracami dadzą ciepło, wsparcie i wiarę w lepsze jutro.  Otrzymane 

oryginały prac zostaną przekazane potrzebującym.  

 

Kategorie twórcze: 

a. Prace plastyczne – szeroko rozumiane 

b. Twórczość literacka – poezja, proza, opowiadanie, scenariusz, komiks czy wspomnienie,       

a także nagrania audio   

 

Ocena Jury w każdej kategorii twórczej + kategorie wiekowe (klasy I-III, IV-VI, gimnazjum, 

szkoły ponad gimnazjalne i dorośli)  

OSOBNA OCENA INTERNAUTÓW DLA JEDNEJ, NAJLEPSZEJ ICH ZDANIEM, PRACY 

KAŻDY PRZEDSZKOLAK + UCZNIOWIE KLAS I -III WŁĄCZNIE DYPLOM W WERSJI 

ELEKTRONICZNEJ DO POBRANIA I WYDRUKOWANIA 

Konkurs kierowany jest do wszystkich od przedszkola, poprzez szkoły podstawowe, gimnazja, 

szkoły ponad gimnazjalne i studentów aż po Uniwersytet III wieku – tak szeroka gama 

wiekowa pozwala połączyć w jednym wspólnym celu wszystkie pokolenia i pokazać, że mimo 

dużej różnicy wieku czujemy tak samo, kochamy, cierpimy i tęsknimy. 

Jak zawsze liczymy na wspaniały udział Polonii, a także wszystkich tych, którzy chcą się 

przyłączyć do naszej Gwiazdki Miłości.  

 

Chcemy, aby Uczestnicy konkursu swoimi pracami wyrazili naszą wspólną miłość, 

empatię do tych, którym szczęście nie zawsze dopisuje.  Chcemy pokazać innym, że  

o nich myślimy, jesteśmy z nimi blisko mimo odległych kilometrów.  

 

Bez względu na odległość, różnice kulturowe tęsknota jest zawsze tak samo ogromna. A my … 

pracami dajemy potrzebującym nieco siebie. Tak darowanego serca nigdy za dużo i nigdy go 

nie zabraknie. Zaangażowanie w konkurs osób ze wszystkich kategorii wiekowych pozwala na 

spojrzenie na temat z perspektywy. Samotność w takiej chwili potrafi dotyczyć każdego – od 

oseska aż po sędziwego staruszka. Dajmy im naszego ciepła.  

Dajmy im naszą gwiazdkę miłości.  
 

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie wszystkich, którzy w sposób kulturalny mają 

coś do powiedzenia w tej sprawie, a przewodnikiem niechaj będzie niniejszy regulamin.  

 

 



Regulamin  

 

II Edycji Międzynarodowego Konkursu 

pt.: „Moja Gwiazdka dla Mikołaja czyli Moja gwiazdka miłości” 

 

Celem konkursu jest okazanie miłości, zaangażowania i wsparcia wszystkim tym, którzy z 

różnych powodów w czasie świąt czuja się samotni. Konkurs swym zakresem i zasięgiem 

wyzwala potencjał twórczy małych i dużych, młodych sercem i duchem, a przede wszystkim 

wyzwala empatię i miłość bliźniego. Nie ma znaczeni mieszkańcem, jakiej gminy, jakiego 

państwa jesteś. Liczy się czy czujesz tak, jak my – chęć dania z siebie kawalątka swego serca 

tym, którzy tak bardzo go potrzebują.   Konkurs integruje wszystkie środowiska czy to 

biznesowe czy twórcze, placówki oświatowe i kultury zarówno w kraju, jak i poza jego 

granicami. 

 
Chcemy, aby uczestnicy konkursu pokazali nam jak wielkie są nasze serca .  

 

Konkurs ma charakter otwarty. Kierowany jest do wszystkich: 

 

- od przedszkola po Uniwersytet III wieku 

- do dzieci i tych, którzy czują się dziećmi  

 

Konkurs jak zwykle kładzie nacisk głównie na dowcip, kulturę i pozytywne skojarzenia 

(krytycyzm tak, krytykanctwu mówimy nie). Podchodzimy do tematu ze zdrowym humorem, 

dystansem i realizmem. 

Prace szkalujące, obrazoburcze, wyrażające niski poziom zarówno intelektualny, jak i 

artystyczny zostaną zdyskwalifikowane i tym samym nie będą brały udziału w konkursie.  

Otrzymane oryginały prac posłużą, jako prezenty dla potrzebujących (mogą też być 

wykorzystane przez instytucje pożytku publicznego, jako przedmioty licytacji 

charytatywnych) …  

 

Konkurs zwyczajowo dzielony jest na dwie duże kategorie artystyczne: 

A. Od jednej do trzech prac artystycznych  

technika dowolna wielkość dowolna. (skan do 2 MB) 

- obraz - rysunek, akwarele itp., haft, wycinanki, wyrywanki, wyklejanki, decoupage itp. 

- grafika komputerowa  

- fotografia artystyczna  

1. Warunkiem przyjęcia pracy jest przesłanie scanu/zdjęcia z opisem Uczestnika  

na poniższe e-maile: 

                biuro@egminy.eu 

                konkurs@egminy.eu 

                j.wierzb@interia.pl (awaryjny, gdyby zapchała się skrzynka www.egminy.eu )  

  

     a oryginałów prac na adres: 

          egminy.eu Bardzo Prywatny Portal Ludzi Ciekawych  

          Jadwiga Wierzbicka 

          ul. Laskowska 38 

          05-430 Celestynów  

          Z dopiskiem na kopercie: konkurs „Moja Gwiazdka dla Mikołaja czyli Moja 

gwiazdka miłości” 

 

Uwaga: 

Istnieje możliwość przysłania samych oryginałów(bez skanów czy fotografii)  tylko po 

indywidualnym uzgodnieniu z Organizatorem i w trybie wyjątku.  

 

B.      Twórczość literacka od jednego do trzech utworów: Dowolna forma twórcza         

w języku polskim – prace obcojęzyczne wymagają polskiego tłumaczenia / opisu lub 

streszczenia.  

 poezja 

 proza (do 10 stron format A4 wielkość czcionki - 12). 
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 scenariusz przedstawienia 

 komiks 

 inne 

 

1.  Warunkiem przyjęcia pracy w kategorii B jest przesłanie utworu na poniższe e-maile: 

       biuro@egminy.eu 

       konkurs@egminy.eu 
       j.wierzb@interia.pl (awaryjny, gdyby zapchała się skrzynka www.egminy.eu )  

  

 Warunki dla A i B: 

1. Każdy uczestnik konkursu może przesłać do 3 prac w kategorii A i do trzech prac w 

kategorii B.  

2. Łącznie jeden Uczestnik może przesłać do 6 prac konkursowych.  

3. Każda praca oceniana jest indywidualnie. 

4. Scan/zdjęcie do 2 MB. 

5. Każda praca z kategorii A powinna zawierać opis zastosowanej techniki 

6. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania nadesłanych prac (bez obowiązku  

          zwrotu Autorowi) i wykorzystania ich do celów instytucji pożytku publicznego. 

7. Dowolny charakter poezji i prozy – satyra, liryka, limeryk czy humoreska, komiks czy  

          rozprawka naukowa a może scenariusz przedstawienia – mile widziane (bez  

          wulgaryzmów, tekstów szkalujących i obrażających uczucia innych).  

8. W konkursie mogą brać udział prace obcojęzyczne pod warunkiem dołączenia  

          polskiej wersji /opisu lub streszczenia. 

9. Zasadą konkursu jest zachowanie dystansu na wysokim poziomie artystycznym. 

Krytycyzm tak, krytykanctwu mówimy nie. Prace szkalujące, wyrażające żenująco niski poziom 

nie będą kwalifikowane do publikacji na portalu www.egminy.eu Bardzo Prywatny Portal Ludzi 

Ciekawych i nie będą brały udziału w konkursie. 

10. Kategorie wiekowe konkursu (w przypadku uczniów należy podać klasę i rodzaj szkoły): 

a. Przedszkole  

b. Szkoła podstawowa I – III  

c. Szkoła podstawowa IV – VI  

d. Gimnazjum  

e. Szkoła ponad gimnazjalna 

f. Dorośli (powyżej 18 lat) 

11. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć: 

    dane autora, tj.:  

    - Imię i nazwisko autora 

    - Wiek ( w przypadku dzieci i młodzieży obowiązkowo klasa)  

    - Gmina, powiat, województwo, kraj  

    - Dane kontaktowe: e-mail, telefon  

    - Przynależność do placówki oświatowej / kulturalnej (nie jest obowiązkowe) 

 

     Dodatkowo dla wszystkich:  Zgodę na publikację dzieła na portalu www.egminy.eu  

     „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez 

Organizatora w celu przeprowadzenia Międzynarodowego Konkursu „„Moja Gwiazdka dla 

Mikołaja czyli Moja gwiazdka miłości” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2002r., nr 101, poz.926 ze zm.). 

 - W przypadku osób niepełnoletnich – wypełnione oświadczenie Rodziców/ opiekunów 

prawnych) – załącznik na końcu regulaminu 

 - Organizator Konkursu uznaje nadesłanie prac konkursowych za zgodę oraz akceptację 

niniejszego Regulaminu.  

 - Nadesłanie utworów oznacza automatyczną akceptację niniejszego Regulaminu przez 

dorosłych uczestników konkursu. 

W przypadku braku zgody rodziców/opiekunów prawnych Organizator zastrzega sobie prawo 

do podawania tylko imienia i pierwszej litery nazwiska dziecka (ochrona danych osobowych). 

Wyjątek stanowić będzie oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych wyrażające zgodę na 

podanie imienia i nazwiska dziecka, wieku i miejscowości.  

mailto:biuro@egminy.eu
mailto:konkurs@egminy.eu
mailto:j.wierzb@interia.pl
http://www.egminy.eu/
http://www.egminy.eu/
http://www.egminy.eu/


      Brak prawidłowo wypełnionego oświadczenia będzie skutkował podaniem imienia i 

pierwszej litery nazwiska dziecka/ pseudonimu lub tylko numeru zgłoszenia przesłanych prac 

(wzór oświadczenia w załączniku). 

a. Placówki oświatowe, w tym biblioteki i domy kultury, posiadające zgodę Rodziców 

na udział dzieci w konkursach pozaszkolnych zwolnione są z obowiązku 

dostarczania dodatkowych oświadczeń.  

 

12. Na portalu www.egminy.eu zostaną zaprezentowane tylko prace dopuszczone do  

          konkursu (zakładka GALERIA).  

13. Prace znajdujące uznanie Jury, zostaną wyróżnione i nagrodzone. 

14. W Konkursie przyznane zostaną nagrody w poszczególnych kategoriach: 

 

Nagrodą samą w sobie dla każdego uczestnika jest umieszczenie pracy na 

www.egminy.eu Bardzo Prywatny Portal Ludzi Ciekawych 

 

 Przedszkola i klasy I – III – wszystkie dzieci otrzymują dyplomy w wersji elektronicznej,  

          a najciekawsze prace wyróżnione nagrodami rzeczowymi  

 Pozostałe kategorie wiekowe i twórcze: Miejsca: I-III – nagrody rzeczowe i dyplomy  

          (w wersji elektronicznej) dla trzech najciekawszych prac 

 Ocena Egminowiczów /internautów tylko jedna nagroda Miejsce I – najwyższa ilość  

          łapek – dyplom w wersji elektronicznej i nagroda rzeczowa.  

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wybrania pracy, co do której, nie ma 

zastrzeżeń „obejścia przez osoby trzecie programu” naliczającego łapki bez 

uzasadniania decyzji.  

 Autorzy najciekawszych prac mogą trafić do galerii Ludzi Ciekawych  

 Dyrekcja i opiekunowie – na życzenie – mogą otrzymać list gratulacyjny od  

          organizatorów konkursu (wersja elektroniczna) – zawsze prośba o kontakt po  

          zakończeniu konkursu.   

15. Prace oceniane będą przez profesjonalną Komisję Konkursową stosowną do każdej  

          kategorii konkursu.  

16. Prace będą oceniane przez Jury za: 

Zgodność z tematem konkursu „Moja Gwiazdka dla Mikołaja czyli Moja gwiazdka 

miłości” 

 Twórczy dystans do tematu   

 Indywidualność pracy 

 Profesjonalizm, stosowny do wieku 

17. Prace należy nadsyłać do 31 stycznia 2015. (W przypadku przesyłki pocztowej liczy  

          się data stempla pocztowego).  

Nadsyłane prace konkursowe będą umieszczane na portal www.egminy.eu po ich akceptacji 

przez Organizatora konkursu.  

Wszystkie zakwalifikowane prace będą sukcesywnie umieszczane na portalu w zakładce 

GALERIA. Umożliwi to, Egminowiczom ocenę prac w miarę ich zgłaszania do udziału w 

Międzynarodowym Konkursie „Moja Gwiazdka dla Mikołaja czyli Moja gwiazdka miłości” 

18. Ocena prac zarówno przez Jury, jak i Internautów trwać będzie do 25 lutego 2015r do 

          godzin południowych.    

19. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 28 lutego 2015 roku - publikacja na portalu  

          Organizatora konkursu.  

20. Ocena Jury jest niezależna od oceny Egminowiczów/ Internautów. 

21. Nagrody Organizator prześle pod adres podany e-mailem przez Laureatów. 

22. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac w publikacjach  

          książkowych (w tym ebook) wydawanych przez portal (Organizator przewiduje  

          w przyszłości wydanie osobnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac, jako  

          pokłosie konkursów portalu www.egminy.eu).   

25.     Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych prac  

          w przypadku organizowanych wystaw artystycznych( z podaniem np. imię i nazwiska  

          autora, wiek, miejscowość, nagroda lub wyróżnienie). 

26.    Uczestnik przesyłając prace na konkurs akceptuje warunki niniejszego regulaminu.  

27.    Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian lub odwołania konkursu bez podania 

przyczyn.  
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Załączniki: 

1. Wzór oświadczenia dla Rodziców  

 

 

Wzór oświadczenia 

 

Oświadczenie 

 

Ja, niżej podpisany,…………………………………………………………………, będący rodzicem / prawnym 

opiekunem  ……………………………………….……………………………………………………………………………  

 

nieletniej/go uczestniczki/ka Międzynarodowego Konkursu pt.: „Moja Gwiazdka dla Mikołaja 

czyli Moja gwiazdka miłości” „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie 

danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Międzynarodowego Konkursu 

„Moja Gwiazdka dla Mikołaja czyli Moja gwiazdka miłości” (zgodnie z Ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2002r., nr 101, poz.926 

ze zm.). 

 

Imię……………………           Nazwisko………………………………………………… dziecka  

 

Miejscowość………………………………    

  

Kraj …………………………………………. 

 

Wiek   ……………..   klasa …………………………………………… 

 

Placówka oświatowa ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data   Miejscowość     ……………………………………………………………………       

               

     Tel. Kontaktowy …………………………………….  

 

     E-mail …………………………. 

 

 

 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 ………………………………………………………….     


