
 
 

ReProMa   Jadwiga Wierzbicka, ul. Laskowska 38, 05-430 Celestynów         NIP: 644-001-06-84         REGON:  276193166  

ALIOR BANK   81 2490 0005 0000 4500 9609 6820    konto walutowe: ALBPPLPW PL 12 2490 0005 0000 4600 8540 2211    

 tel. +48 516 165 340   www.egminy.eu           e-mail: biuro@egminy.eu, konkurs@egminy.eu    

Założenia   

II Edycji Międzynarodowego Konkursu 

„Moja gwiazdka dla Mikołaja czyli Moja gwiazdka miłości” 

 

Święta to czas spokoju, miłości wspólnie dzielony z najbliższymi. Takie są założenia 

każdego człowieka, ale życie bywa okrutne i nie zawsze możemy cieszyć się bliskością 

rodziny, przyjaciół. Chorzy, osoby przebywające za granicą często pozostawiły w kraju 

dzieci czy starzejących się rodziców. Tęsknota rozłąki jest wielka. Potrzeba miłości, 

zrozumienia i szacunku ogromna.  Ten konkurs ma do zrealizowania ważne zadania.  

Oto kilka z nich: 

1. Moja gwiazdka miłości to cykl konkursów świątecznych pozwalających obdarować 

Mikołaja naszego corocznego darczyńcę. Doceniamy, chwalimy - to taki nasz 

ukłon w stronę Mikołaja. 

2. Podtytuł „Moja gwiazdka miłości” kieruje naszą uwagę na te osoby, które              

z różnych powodów nie mogą wspólnie z najbliższymi cieszyć się magią świąt. 

Ciężka choroba, samotność spowodowana brakiem rodziny czy odrzucenie przez 

najbliższych. Inny problem to emigracja – ta bardzo mocno dotknęła wiele 

polskich rodzin. Często dorośli wyjechali zostawiając w kraju dzieci pod opieką 

starzejących się rodziców. Albo w kraju zostali tylko rodzice tęskniący za swymi 

dziećmi, wnukami. Ten sam problem dotyka Cudzoziemców przyjeżdżających do 

naszego gościnnego kraju. Gdzieś w dalekich krajach pozostawili swe rodziny. 

Konkurs ma nam o tym przypomnieć i symboliczną gwiazdką miłości obdarzyć 

potrzebujących.   

3. Kategorie twórcze to szeroko rozumiane prace plastyczne i twórczość literacka – 

tak przygotowana kategoria wyzwala pokłady naszych umiejętności, nic nie 

ogranicza a wręcz przeciwnie zachęca do łączenia elementów w jedną spójną 

twórczą całość.  

4. Kategorie wiekowe: od przedszkola po Uniwersytet III wieku i jeszcze dalej 

pozwalają pokazać wielopokoleniową gamę „zerknięć” na to samo z różnej pozycji. 

Każdy patrzy inaczej, każdy inaczej wyraża swe uczucia. A wspólny cel to 

wyrażanie piękna, miłości i empatii.  

5. Tak rozumiane kategorie twórcze i wiekowe łączą we wspólnym działaniu nasze 

maluszki, rodziców, opiekunów, nastolatki i tych dojrzałych. Rodzice mogą 

dopingować swoje dzieci i sami mogą brać udział w konkursie zachęcając do tego  

dziadków.   

6. Konkurs swym zasięgiem obejmuje (a raczej angażuje) jednostki samorządu 

terytorialnego, biznes, placówki oświaty, kultury i nauki w kraju i na świecie.   

A to jeszcze nie koniec: 

7. Wszystkie prace konkursowe prezentowane są na portalu www.egminy.eu/Galeria 

i podlegają dwukierunkowej ocenie: ocena profesjonalnego JURY i Egminowiczów/ 

Internautów. 

8. Po konkursie wydany zostanie ebook z pracami konkursowymi, z którego dochód 

zasili hospicjum lub wybranego dom dziecka.  

9. Prace konkursowe – te najciekawsze, najpiękniejsze staną się przedmiotem aukcji 

na rzecz hospicjum czy wybranego domu dziecka. 

 

 

http://www.egminy.eu/Galeria
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Reasumując:  

  Konkurs to „klęska” sukcesu. Tu są sami zwycięzcy, tu każdy odnosi sukces i jest 

doceniony.  

Najmłodsi otrzymują w wersji elektronicznej dyplomy, a także nagrody rzeczowe. 

Uczestnicy konkursu mogą zaprezentować swe prace i umiejętności na tle innych 

nadesłanych prac. Prezentują je w Internecie na www.egminy.eu/Galeria. Promują siebie. 

Ich bliscy wspierają ich i dopingują dodając łapki polubień.  

Po zakończeniu konkursu prace żyją dalej stając się przedmiotem licytacji na rzecz 

potrzebujących.  

Honorowe Patronaty, Partnerzy i Sponsorzy dobrze lokują swą empatię. Plakaty, 

dyplomy, regulamin konkursu – to wszystko rozsyłane jest drogą elektroniczną i każda 

edycja konkursu to minimum kilkadziesiąt tysięcy e-maili. Można dodatkowo zaistnieć 

wspierając innych w dobrym stylu w trakcie wielokierunkowych działań około 

konkursowych. 

 

Praca wszystkich jest doceniona i nie idzie w zapomnienie – prace konkursowe w różnej 

formie trafiają do potrzebujących – a przecież zadowolenie na buziakach wielu jest 

bezcenne.  

To nasza wspólna gwiazdka miłości.  

 

Zapraszamy do udziału w każdej dogodnej formie  

 

 

http://www.egminy.eu/Galeria

