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Konkurs na najpiękniejszy Kotylion Niepodległościowy 2016 

11 Listopada 2016 roku świętować będziemy 98. Rocznica Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. W związku z tym, serdecznie zapraszamy wszystkie przedszkola 

i oddziały przedszkolne, funkcjonujące na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego 

do udziału w konkursie na najpiękniejszy kotylion niepodległościowy. 

Regulamin konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. 

2. Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest Wydział Edukacji 

i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. 

3. Celem konkursu jest krzewienie postaw patriotycznych i tradycji 

narodowych. 

4. Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. 

5. W konkursie może wziąć udział dowolna liczba oddziałów z danej 

placówki. 

6. Do udziału w konkursie zgłaszać się mogą poszczególne grupy i oddziały 

przedszkolne. 

7. O chęci udziału w konkursie należy poinformować Organizatora do dnia 

21 października 2016 roku na adres e-mail: 

mariusz.ziolkowski@nowydwormaz.pl. Każde zgłoszenie musi zostać 

potwierdzone przez Organizatora. 

8. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie jak największej liczby 

kotylionów (minimum 20 przez jeden oddział przedszkolny). 

9. Kotyliony muszą być zgodnie z przyjętymi zasadami jak dla kokardy 

narodowej. Kokarda narodowa to rozeta z kolorem białym w środku, 

a czerwonym na zewnątrz. 

10. Technika wykonania prac jest dowolna. 

11. Gotowe kotyliony należy dostarczyć do Organizatora (Urząd Miejski 

w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30), do dnia 

4 listopada 2016 roku do godz. 16.00. 

12. Dostarczone kotyliony powinny być zapakowane zbiorczo, a paczka 

powinna być opatrzona opisem, w którym znajdzie się nazwa grupy lub 

oddziału przedszkolnego, adres przedszkola lub szkoły oraz kontakt 

z wychowawcą. 
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13. Przygotowane kotyliony będą oceniane przez Komisję Konkursową, 

powołaną przez Burmistrza Miasta. 

14. W konkursie zwycięży jedna grupa, wyłoniona przez Komisję Konkursową, 

której kotyliony będą wyróżniały się spośród innych estetyką wykonania 

i wkładem pracy artystycznej. 

15. Nagrodą w konkursie będzie ufundowanie dla zwycięskiej grupy 

dwugodzinnego pobytu w sali zabaw „Bajbalandia” w Nowym Dworze 

Mazowieckim, w dowolnie zarezerwowanej przez dyrektora placówki 

terminie lub nagroda równoważna. 

16. Organizator nie zwraca kotylionów. Będą one wręczane mieszkańcom 

miasta przez Organizatorów w trakcie uroczystości Święta Niepodległości 

11 listopada, wraz z informacją, że kotyliony zostały wykonane przez 

dzieci uczęszczające do nowodworskich przedszkoli. 

17. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. 

18. O sposobie oraz terminie przekazania nagród laureaci zostaną 

poinformowani telefonicznie. 

19. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub 

zaginięcie prac podczas przesyłania. 

20. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. 

21. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem powyższego 

regulaminu 

22. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie. 

 

 

Z up. BURMISTRZA 

/-/ Jacek Gereluk 

Sekretarz 


