
  KONKURS „FAMILY CAROL SINGING” 

Miasteczko Mikołaja  

Śpiewać każdy może, a w Święta Bożego Narodzenia to nawet trzeba! Najlepiej wspólnie, 

rodzinnie, radośnie i do tego w języku angielskim 😊. Zapraszamy Rodziny do udziału w konkursie 

FAMILY CAROL SINGING,   w którym nagrody ufundowały Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 
S.A. 

Zadanie konkursowe polega na nagraniu telefonem filmiku, około 1 minutowego, 

przedstawiającego Wasze wspólne, rodzinne wykonanie świątecznego przeboju lub kolędy w 

języku angielskim. Następnie:  

1. Prześlijcie nagrany filmik (około 1 minuty) jako załącznik na adres mailowy: 

promocja@fundacjaart.pl  

2. Podajcie w treści maila następujące dane:  

- imiona i nazwiska Uczestników nagrania  

- imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres mailowy, numer telefonu 
Rodzica/Opiekuna Prawnego 

3. W tytule maila wpiszcie tekst : Konkurs „FAMILY CAROL SINGING” 

Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie osoby zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy i Miasta 
Marki. Wymóg ten jest spowodowany dofinansowaniem Wydarzenia Miasteczko Mikołaja przez 
m.st. Warszawa oraz Miasto Marki. 
 

Termin: Na nagrania czekamy od 17.11 do 10.12 grudnia br. 

Nagrody:  
Dla  Zwycięzców miejsc I-IV - Voucher na kurs językowy Smile dla dzieci, do wykorzystania do 

31.01.2021 w warszawskich oddziałach ProfiLingua, na semestr letni 2021 ( luty – czerwiec 2021) 

Dla Zwycięzców miejsc V - VIII- Vouchery na 50% rabat na II semestr kursów Disney English dla dzieci 
w wieku 4-7 lat, do wykorzystania do 31.01.2021 w warszawskich oddziałach ProfiLingua,  
Dla 100 Uczestników – nagrody pocieszenia – voucher na słodką niespodziankę do odbioru w sklepie 
Manufaktura Cukierków, przesłany na adres e-mail rodzica, podany w zgłoszeniu konkursowym. 
  
Ogłoszenie wyników:  w dniu 12 grudnia, ogłosimy 8 Zwycięzców, w trakcie transmisji on-line 

Wydarzenia „MIASTECZKO MIKOŁAJA” na profilu FB Fundacji A.R.T. 

https://www.facebook.com/fundacjaart/ ,  w godzinach 14:00 – 18:00.  

Lista Zwycięzców oraz Uczestników, którzy otrzymają nagrody pocieszenia zostanie opublikowana w 

dniu 13 grudnia br. na stronie internetowej Fundacji A.R.T. 

 

Biorąc udział w Konkursie Rodzice/Opiekunowie akceptują Regulamin Konkursu dostępny na 
stronie www.fundacjaart.pl 
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