
REGULAMIN KONKURSU  

„Najpiękniejsza bożonarodzeniowa dekoracja posesji  

w gminie Rychwał 2017/2018” 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Organizatorem Konkursu jest Burmistrz Rychwała. 

2. Konkurs pn. „Najpiękniejsza bożonarodzeniowa dekoracja posesji w gminie Rychwał 

2017/2018” ma na celu pobudzenie aktywności i inicjatywy mieszkańców w zakresie 

kultywowania tradycji świąteczno-noworocznych poprzez wykonanie bożonarodzeniowych 

iluminacji świetlnych. Artystyczne wykonanie dekoracji świetlnych przez mieszkańców 

przyczyni się do stworzenia wyjątkowego klimatu świątecznego w gminie Rychwał.  

3. Konkurs dotyczy budynków mieszkalnych i/lub ogrodów zlokalizowanych w granicach 

administracyjnych gminy Rychwał.                                                                                                                             

 
 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 

1. Adresatami konkursu są mieszkańcy Gminy i Miasta Rychwał.  

2. Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba, która w nieprzekraczalnym terminie do 8 

stycznia 2018 r. dostarczy wypełnią Kartę zgłoszeniową (stanowiącą załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu) do Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale – Referat Oświaty, 

promocji, kultury i sportu.  

3. Kartę zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale lub pobrać ze 

strony www.rychwal.pl. 

4. Oceny zgłoszonych do Konkursu posesji dokona Komisja Konkursowa powołana w dniu 

wyboru najpiękniejszej bożonarodzeniowej dekoracji posesji. 

5. Komisja Konkursowa dokona oceny dekoracji posesji do dnia  11 stycznia 2018 r.  

O dokładnej dacie i godzinie oceny dekoracji posesji, uczestnicy konkursu zostaną 

powiadomieni telefonicznie. 

6. Zgłoszone do konkursu posesje oceniane będą według następujących kryteriów:  

Wygląd estetyczny posesji i jej najbliższego otoczenia  

• ogólne wrażenie estetyczne (od 1-10 punktów) 

• różnorodność wykorzystanych elementów dekoracji (od 1-10 punktów) 

• pomysłowość i oryginalność kompozycji (od 1-10 punktów) 

• nawiązanie do tradycji Świąt Bożego Narodzenia(dekoracje całoroczne nie będą 

brane pod uwagę) (od 1- 10 punktów) 

7. W konkursie nagrodzeni zostaną autorzy 4 najładniejszych dekoracji, wytypowanych przez 

komisję konkursową, natomiast pozostałe posesje otrzymają dyplomy za udział w konkursie.  

8. Nagrodami w konkursie będą:                                                                                                                         

I miejsce - nagroda o wartości min. 300,00 zł 

II miejsce - nagroda o wartości min.  200,00 zł 

III miejsce -  nagroda o wartości min.  100,00 zł 

Wyróżnienie - nagroda o wartości min.  50,00 zł 

9. Wręczenie nagród odbędzie się w drugiej połowie stycznia 2018 r. 

10. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie Komisja Konkursowa. 

 

III. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia                        

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)                   

w celu przeprowadzenia konkursu i doręczenia nagrody. Dane osobowe mogą być także 

http://www.rychwal.pl/


przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów 

administratora danych. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub odmowa wyrażenia 

zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia uczestniczenie w konkursie. Każdy uczestnik ma 

prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. 

 

IV. PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji fotografii  

oświetlonych obiektów oraz osób nagrodzonych w konkursie w celach promocyjnych                     

w prasie  i na stronach internetowych.  

2. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie dekoracje posesji nienaruszające praw, w tym 

praw autorskich, osób trzecich. W razie gdyby Organizator poniósł jakąkolwiek szkodę 

związaną z roszczeniami osób trzecich w związku z pracami, uczestnik konkursu 

zobowiązuje się pokryć w/w szkodę w całości. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Materiały reklamowo promocyjne konkursu mają jedynie charakter informacyjny. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestników 

konkursu oraz osób trzecich (m. in. administratorów systemów teleinformatycznych). 

3. Informacji dodatkowych o konkursie udzielają pracownicy.  

4. Koszty związane z wykonaniem prac ponoszą uczestnicy konkursu. 

5. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza również pełną i nieodwołalną akceptację 

warunków niniejszego regulaminu.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          Załącznik nr 1 

                                                                                                                             do Regulaminu Konkursu 

           „Najpiękniejsza bożonarodzeniowa  

                                                                                                                               dekoracja posesji w gminie 

                                                                                                                      Rychwał 2017/2018”. 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
 

DO KONKURSU 

„Najpiękniejsza bożonarodzeniowa dekoracja posesji  

w gminie Rychwał 2017/2018” 

 

Niniejszym zgłaszam swój udział w konkursie na  

„Najpiękniejszą Bożonarodzeniową dekorację posesji w Gminie Rychwał  2017/2018”. 

 

I. Imię i nazwisko  

.................................................................................................................................................... 

II. Adres zgłaszanej posesji (ulica, nr domu) 

.................................................................................................................................................... 

III. Tytuł prawny władania nieruchomością (np. właściciel, współwłaściciel) 

.................................................................................................................................................... 

IV. Telefon kontaktowy 

.................................................................................................................................................... 

 

 

VI. Oświadczenie*: 

 

Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki. 

 

 Dekoracja posesji jest moim autorskim dziełem. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu (w tym 

publikacji prasowej). 

 
* zaznaczyć właściwe  

 

 

 …………………                                           …………………………………. 

                   (data)      (czytelny podpis zgłaszającego pracę) 

 

 

 

Potwierdzenie złożenia zgłoszenia: 

 
 

 

....................................................... 
Data i pieczęć osoby przyjmującej zgłoszenie 


