
KONKURS „Zebra w zaprzęgu Św. Mikołaja” 

Miasteczko Mikołaja  

Mała Zebra uwielbia bajki o Mikołaju i jego zaprzęgu. Dlaczego są w nim tylko renifery? 
Dlaczego nie ma w nim żadnej Zebry? Pomóż Zebrze spełnić jej marzenia. Jak wyglądałaby 
Zebra w zaprzęgu Św. Mikołaja? 

Zapraszamy dzieci do udziału w konkursie „Zebra w zaprzęgu Św. Mikołaja”, w którym 
nagrody ufundowało Centrum Rozrywki Ale Zebra!.  

Waszym zadaniem jest wykonanie dowolną techniką, trójwymiarowej pracy plastycznej pt. 
„Zebra w zaprzęgu Św. Mikołaja”, a następnie, z pomocą rodziców/opiekunów:.  

1. Wykonanie 1 zdjęcia swojej pracy i przesłanie go na adres mailowy: 
promocja@fundacjaart.pl , 

2. Podanie w treści maila następujących danych:  
- imię, nazwisko i wiek dziecka, które wykonało pracę 
- imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres mailowy, numer telefonu 

Rodzica/Opiekuna Prawnego 

       3.   W tytule maila umieszczenie tekstu : Konkurs „Zebra w zaprzęgu Św. Mikołaja” 
 
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 prace czekamy od 17 listopada do 10 grudnia br. 

Nagrody:  
Dla Zwycięzcy I miejsca : Voucher na organizację Urodzin Uczestnika w Centrum Rozrywki 
Ale Zebra dla 10 osób ze wspaniałymi atrakcjami 
Dla Zwycięzców II - V miejsca: vouchery na atrakcje w Centrum Rozrywki Ale Zebra! 
Nagroda pocieszenia dla 100 wylosowanych Uczestników: voucher na słodką niespodziankę 
do odbioru w sklepie Manufaktura Słodyczy, przesłany na adres e-mail rodzica Uczestnika, 
podany w zgłoszeniu konkursowym. 
 

Ogłoszenie wyników:  w dniu 12 grudnia, ogłosimy 10 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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