
REGULAMIN KONKURSU „NAJŁADNIEJSZA ŚWIATECZNA  DEKORACJA POSESJI  NA 

TERENIE GMINY DĘBOWIEC” 

1.    Cel konkursu: 

Celem organizacji konkursu jest propagowanie tradycji i świątecznego nastroju poprzez oświetlenie, 

przystrojenie posesji okolicznościowymi dekoracjami oraz podniesienie walorów estetycznych 

miejscowości w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. 

2.    Organizator konkursu: 

Organizatorem konkursu jest  Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Dębowcu. 

3.    Uczestnicy konkursu: 

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy Gminy Dębowiec, którzy w sposób 

szczególny upiększą swoją posesję z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 

Roku. 

4.    Warunki konkursu: 

Konkurs polega na wykonaniu świątecznej dekoracji budynku, posesji, balkonu, okna itp. w okresie 

Świat Bożego Narodzenia (iluminacje świetlne, choinki itp.). Komisja konkursowa weźmie pod 

uwagę nie tylko ilość ale też jakość i pomysłowość dekoracji. 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest akceptacja regulaminu oraz pisemne zgłoszenie na 

karcie konkursowej z podaniem: imienia i nazwiska zgłaszającego, adresu posesji, numer telefonu 

kontaktowego. 

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać w siedzibie Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i 

Turystyki, Łączka, ul. Widokowa 10 od godz. 7.30-15.30 bądź listownie z dopiskiem: konkurs na 

świąteczną dekorację posesji. 

Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 grudnia 2016r. 

5.    Komisja konkursowa 

Oceny zgłoszonych dekoracji dokona komisja konkursowa. Praca komisji konkursowej nastąpi z 

chwilą zakończenia naboru do konkursu. O dokładnym terminie odwiedzin zgłoszonych posesji 

uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie. 

6.    Nagrody: 

W konkursie przewidziane są nagrody finansowe: 

I nagroda – 500zł 

II nagroda – 300zł 

III nagroda – 200zł 

 

Wyniki zostaną opublikowane  na stronie internetowej Gminy Dębowiec: www.debowiec.cieszyn.pl 

8.    Postanowienia końcowe: 

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy  Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w 

Dębowcu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania listy zwycięzców oraz zdjęć 

konkursowych. Wszelkich informacji udziela Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w 

Dębowcu pod numerem tel. 33 858 83 51, 512 298 558   

Serdecznie zachęcamy do podniesienia walorów estetycznych naszej gminy poprzez czynny udział 

w konkursie. 

           

 

 

 

 

 

 



 Zgłoszenie do konkursu 

„ NAJŁADNIEJ OŚWIETLONA POSESJA W GMINIE DĘBOWIEC” 

 

 

 

Zgłaszam/y udział …………………………………………………………………….. 

 

Adres. ………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

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

 

Zapoznałem się z regulaminem konkursu „NAJŁADNIEJ OŚWIETLONA POSESJA W 

GMINIE DĘBOWIEC”.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów 

konkursu zgodnie z art.23 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.Nr.133, póz.883) 

 

 

 

 

 

 

 

Dębowiec. dnia…………………………                       Podpis:……………………………… 

 

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


