
Regulamin akcji charytatywnej
 „Kartki pod choinkę”

I Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie

II Współorganizator:
Stowarzyszenie "Życie z chorobą nie musi być smutne" im. Karoli Majewskiej

III Cele akcji:
1. Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej.
2. Wsparcie dzieci, które ze względu na stan zdrowia spędzają święta w szpitalu - z dala od domu i 
bliskich.
3. Rozwijanie u dzieci i młodzieży empatii i chęci pomocy rówieśnikom.
4. Stworzenie pola do rozwijania kreatywności i uzdolnień plastycznych oraz twórczego spędzania 
wolnego czasu 

IV Przedmiot akcji:
1. Zadaniem uczestników akcji jest samodzielne wykonanie kartki świątecznej z wykorzystaniem 
dowolnych technik plastycznych.
2. Prace należy wykonać na papierze formatu A4 lub A5 ((kartka może być pojedyncza/forma 
pocztówki lub złożona/forma karnetu).
3. Poza elementami ozdobnymi, na kartce powinny znaleźć się autorskie życzenia świąteczne. W 
związku z tym, że adresatami życzeń będą mali pacjenci, należy zadbać o to, aby treść życzeń była 
adekwatna do adresatów.

V Zasady udziału: 
1. W akcji mogą wziąć udział dzieci i młodzież do 18 r.ż. Każdy uczestnik może wykonać i zgłosić 
maksymalnie trzy kartki. Prace należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i dostarczyć do 
organizatora do dnia 15.12.2021 r.
2. Do pracy należy dołączyć wypełnione drukowanymi literami: KARTĘ INFORMACYJNĄ oraz  
OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych.
3. Prace będą przyjmowane w MDK, ul. Pocztowa 41, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 
(Prosimy o korzystanie z dzwonka przy furtce. Prace będą odbierane przy wejściu). 

VI Rozstrzygnięcie: 
1. Najpiękniejsze kartki świąteczne zostaną przekazane przed Świętami Bożego Narodzenia małym 
pacjentom.
2. Wyniki akcji i relacja z przekazania kartek zostaną opublikowane na stronie: www.mdkchelm.pl i
profilu MDK na Facebooku.
       
VII Przetwarzanie danych osobowych i inne regulacje:

1. Prace zgłoszone do akcji przechodzą na własność organizatora,  który zastrzega sobie prawo do 
ich bezpłatnej reprodukcji i prezentacji. Udział w akcji jest równoznaczny ze zgodą uczestnika na 
wykorzystanie przez organizatora jego prac plastycznych. 
2. Prace, które nie spełniają wymogów regulaminowych, nie wezmą udziału w akcji.
3. Kwestie, które nie zostały ujęte w regulaminie, rozstrzyga organizator, czyli Młodzieżowy Dom 
Kultury w Chełmie.
4. Tegoroczna edycja Akcji organizowana jest w ramach Lubelskiego Projektu Edukacyjnego „Nie 
jestem sam – pomagam”.

http://www.mdkchelm.pl/

