
REGULAMIN KONKURSU
NA NAJŁADNIEJ UDEKOROWANĄ POSESJĘ

W OKRESIE ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNYM 2015 / 2016

I. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu.
II. Przedmiotem  Konkursu  jest  wykonanie  zewnętrznej  dekoracji  świątecznej  na

terenie Gminy Swarzędz:
a) nieruchomości prywatnej
b) nieruchomości  zajmowanych  przez  podmioty  prowadzące  działalność  gospodarczą  

i instytucje.

III. Celem Konkursu jest:
1. Uatrakcyjnienie zimowego wyglądu Gminy Swarzędz.
2. Zachęcenie  mieszkańców,  przedstawicieli  podmiotów  prowadzących  działalność

gospodarczą  i  instytucji   do dbałości  o  estetykę najbliższego otoczenia i  aktywnego
budowania atrakcyjnego wizerunku gminy.

IV. Warunki uczestnictwa:
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być:

a) pełnoletnie  osoby  fizyczne,  posiadające  pełną  zdolność  do  czynności
prawnych, zamieszkałe na terenie Gminy Swarzędz,

b) osoby  prawne  prowadzące   i  jednostki  organizacyjne  niebędące  osobami
prawnymi, posiadające nieruchomość położoną na terenie Gminy Swarzędz.

3. Uczestnik  Konkursu  posiada  prawo  do  dysponowania  nieruchomością  zgłaszaną  
do  konkursu  lub  posiada  zgodę  właściciela  nieruchomości  na  zgłoszenie  jej  
do konkursu.

4. Jeden Uczestnik konkursu  może zgłosić jedną nieruchomość.
5. Przystępując  do  Konkursu,  Uczestnik  akceptuje  Regulamin,  zobowiązuje  się  

do  przestrzegania  określonych  w  nim  zasad  oraz  potwierdza,  że  spełnia  wszystkie
warunki określone niniejszym Regulaminem.

6. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie można dokonać do 22.12.2015 r., do godz. 12:00
poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wysłanie go e-mailem na adres:
zapisy@swarzedz.pl oraz dostarczenie minimum 3 zdjęć zgłaszanej dekoracji świetlnej,
wykonanych  po  zmroku  (preferowane  zdjęcia  w  wersji  cyfrowej).  Formularz  jest
dostępny na stronie internetowej: www.swarzedz.pl.

7. Wybrane zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.swarzedz.pl.
8. Warunkiem  uczestnictwa  w  Konkursie  jest  zagwarantowanie  zachowania  dekoracji

świątecznejiluminacji  
w charakterze nie zmienionym do zakończenia konkursu, tj. do dnia 6.01.2016 r.

V. Zasięg i czas trwania Konkursu:
1. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem teren Gminy Swarzędz.
2. Rozpoczęcie  Konkursu  następuje  z  dniem  ogłoszenia  Regulaminu  na  stronie

internetowej Organizatora: www.swarzedz.pl.
3. Wyniki  Konkursu  zostaną  ogłoszone  najpóźniej  do  dnia  15.01.2016  r.  na  stronie

internetowej Organizatora: www.swarzedz.pl.
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4. Demontaż instalacji dekoracji świetlnej może nastąpić nie wcześniej niż po 6.01.2015r.

VI. Nagrody:
1. Nagrody będą przyznane w kategoriach:

a) posesja prywatna (dom wolnostojący, segment w szeregowcu itp.)
b) mieszkania (okna, balkony)
c) siedziba instytucji / podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą

2. W Konkursie przewidziano nagrody
a) dla zwycięzcy w każdej z wymienionych w pkt 1 kategorii bon na zakupy artykułów

RTV i AGD o wartości 700 zł w każdej z kategorii 500 zł,
b) za  zajęcie drugiego miejsca w każdej  z  wymienionych w pkt  1  kategorii  bon na

zakupy artykułów RTV i AGD o wartości 400 zł,
c) za zajęcie trzeciego miejsca w każdej z wymienionych w pkt. 1 kategorii bon na

zakupy artykułów RTV i AGD o wartości 200 zł.

VII. Rozstrzygnięcie Konkursu:
   Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dwóch etapach:
Etap 1

1. Ocena zgłoszonych do Konkursu dekoracji świątecznych i zakwalifikowanie do Etapu
2     przez Jury, powołane przez Organizatora.

2. Z przebiegu posiedzenia Jury sporządzony zostanie protokół.
3. Dekoracje  świąteczne  będą  oceniane  według  następujących  kryteriów:  estetyka,

kolorystyka, oryginalność, pomysłowość, zastosowanie rozwiązań energooszczędnych.
4. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania dekoracji świątecznych do Etapu 2.
6. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora:  www.swarzedz.pl 

do dnia 29.12.2015 r.
Etap 2

1. Wybór  zwycięzców  zostanie  dokonany  w  oparciu  o  internetowe  głosowanie
mieszkańców Gminy Swarzędz.

2. Każdy mieszkaniec może oddać tylko jeden głos na dekorację świąteczną, której zdjęcie
zostało opublikowane na stronie www.swarzedz.pl.

3. Głosowanie odbywać się będzie wyłącznie drogą internetową. Głos oddany powtórnie
lub wysłany z tego samego adresu e-mailowego będzie odrzucony. 

4. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora: www.swarzedz.pl.

VIII. Postanowienia końcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo określenia liczby zwycięzców, jak i przyznawania

miejsc ex aequo.
3. Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na upublicznienie swojego imienia i nazwiska

lub  nazwy  instytucji,  osoby  prawnej  lub  jednostki  organizacyjnej  nieposiadającej
osobowości prawnej, jak również informacji o uzyskaniu przez niego nagrody na stronie
internetowej Organizatora: www.swarzedz.pl lub za pośrednictwem innych nośników.

4. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  podanie  przez  Uczestników  konkursu
nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
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5. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  unieważnienia  konkursu  bez  podawania
przyczyny.

6. Regulamin  Konkursu  jest  dostępny  na  stronie  internetowej  Organizatora:
www.swarzedz.pl.

7. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych
mają  jedynie  charakter  informacyjny.  Wiążącą  moc  prawną  mają  jedynie
postanowienia niniejszego Regulaminu.

8. Wszelkich dodatkowych informacji o Konkursie udziela: Teresa Radziszewska, Referat
Promocji, Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, tel. 61 651 24 07.
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