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REGULAMIN 

dekorowania choinek przed wizytą Prawdziwego Mikołaja 

 

 

I Projekt: 

Dekorowanie choinek przed wizytą Prawdziwego Mikołaja 

 

II Cel projektu: 

− nauka przedsiębiorczości i kreatywności dzieci i młodzieży, 

− nauka przez praktyczne zastosowanie zarządzania projektem 

przygotowanym przez dzieci i młodzież. 

 

III Uczestnicy: 

1. Wychowankowie przedszkoli w Bielsku Podlaskim 

2. Uczniowie szkół podstawowych w Bielsku Podlaskim 

3. Placówki opiekuńcze działające na terenie Miasta Bielsk Podlaski 

 

V Zasady prezentacji: 

1. Każda placówka oświatowa (III, pkt. 1-3), wybiera reprezentację, która ma 

za zadanie przygotowanie ozdób i ozdobienie choinki, która stanie na 

Placu przy Ratuszu w Bielsku Podlaskim. Reprezentacja ma być zgłoszona 

do Organizatora do 28 października 2022 r. 

2. Na choince, która zostanie udekorowana przez reprezentację placówki, 

mają się znaleźć tylko ozdoby ekologiczne. Użycie oświetlenia jest 

dopuszczone pod warunkiem, że nie będzie wymagało podłączenia do 

źródła energii elektrycznej. Do ozdobienia drzewek będzie można użyć 

naturalnych ozdób – materiały do ich produkcji dostarczy Nadleśnictwo 

Bielsk Podlaski (chęć wykorzystania takich materiałów należy zgłosić przy 

zgłoszeniu reprezentacji placówki). 
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3. Choinki będzie można ozdobić w dniach 1-2 grudnia 2022 r., a 

eksponowane będą przez cały okres bożonarodzeniowy. 

4. Każda reprezentacja ma kapitana wybranego spośród uczestników oraz 

opiekuna. Opiekun powinien być osobą pełnoletnią, wyznaczoną i 

upoważnioną przez dyrekcję placówki oświatowej. 

 

VI Zgłoszenia: 

1. Zgłoszenia uczestnictwa dokonują dyrektorzy placówek oświatowych 

poprzez wypełnienie i przesłanie/przyniesienie wypełnionej karty 

zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do Regulaminu) do Fundacji Grupy Unibep 

UNITALENT (adres: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19 lub e-mail: 

ubisz@unitalentowani.pl i unitalent@unibep.pl w terminie do 28 

października 2022 r. 

2. Każda placówka oświatowa może zgłosić tylko jeden zespół projektowy. 

3. Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa jest równoznaczne z uznaniem 

warunków niniejszego Regulaminu. 

VII Nagrody: 

Placówka oświatowa, która przygotowała najlepszą spośród ekspozycji choinek 

w dniu 3 grudnia 2022 r. w czasie wydarzenia – spotkania z Prawdziwym 

Mikołajem na placu przed Ratuszem w Bielsku Podlaskim, zostanie nagrodzona. 

1. Nagroda przyznawana jest w jednej kategorii popularności i wynosi 500 zł 

brutto. 

2. Nagroda nie jest nagrodą pieniężną. Kwota podana w punkcie powyżej 

zostanie przeznaczona na zakup przez Fundację potrzebnego sprzętu lub 

usługi zgodnej z zapotrzebowaniem nagrodzonej placówki oświatowej. 

− Głosowanie na udekorowane choinki odbędzie się drogą internetową.  

VIII Termin i miejsce rozstrzygnięcia konkursu: 

1. Termin – 3 grudnia 2022 r. 

2. Miejsce: Bielsk Podlaski – Plac przed Ratuszem 

 

IX Organizatorzy: 

mailto:ubisz@unitalentowani.pl
mailto:unitalent@unibep.pl
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1. Fundacja Grupy Unibep UNITALENT, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 

19, tel. 600 920 094, e-mail: unitalent@unibep.pl 

2. Miasto Bielsk Podlaski (organizator wykonawczy: Bielski Dom Kultury w 

Bielsku Podlaskim), 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 2, tel. 85 730 34 14, 

fax 85 730 85 88, e-mail: sekretariat@bdkbielsk.pl 

3. Konsul Honorowy Republiki Finlandii w Białymstoku. 

 

XI Informacje dodatkowe: 

1. Informacje dodatkowe (dot. wydarzenia) – biuro Fundacji Grupy Unibep 

UNITALENT: 

Urszula Bisz-Zdanowicz, e-mail: ubisz@unitalentowani.pl, tel. 

600 920 094 

Organizator – Fundacja Grupy Unibep UNITALENT zastrzega sobie prawo 

zmiany Regulaminu przed dniem 3 grudnia 2022 r. Zmiany stają się 

obowiązujące w momencie ich ogłoszenia. 
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