
REGULAMIN KONKURSU
NA NAJŁADNIEJSZĄ ZEWNĘTRZNĄ DEKORACJĘ ŚWIATECZNĄ 

I. Organizatorem Konkursu jest Referat Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.
II. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie zewnętrznej dekoracji świątecznej  na terenie

gminy Swarzędz w kategoriach:
a) indywidualnej,
b) sołeckiej.

III. Celem Konkursu jest:
Celem konkursu jest uatrakcyjnienie świątecznego wyglądu miasta i  gminy Swarzędz
oraz zachęcenie mieszkańców do dbałości o estetykę najbliższego otoczenia.

IV. Warunki uczestnictwa:
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną

zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terenie miasta i gminy Swarzędz lub
prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy Swarzędz

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

4. Uczestnik  konkursu  w  kategorii  indywidualnej  może  zgłosić  jedną  nieruchomość:
mieszkanie, dom lub miejsce działalności gospodarczej.

5. Sołectwo może zgłosić  najładniej  udekorowany,  dowolnie  wybrany fragmet swojej
miejscowości.

6. Przystępując  do  Konkursu,  Uczestnik  akceptuje  Regulamin,  zobowiązuje  się  
do  przestrzegania  określonych  w  nim  zasad  oraz  potwierdza,  że  spełnia  wszystkie
warunki określone niniejszym Regulaminem.

7. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie można dokonać od 18.12.2017 r. do 04.01.2018 r.
włącznie.  Należy  ze  strony  www.swarzedz.pl pobrać  formularz  zgłoszeniowy,  
a następnie wypełniony formularz, wraz z maximum 3 zdjęciami zgłaszanej zewnętrznej
dekoracji  świątecznej  w  wersji  cyfrowej,  wysłać  e-mailem  na  adres:
konkursy@swarzedz.pl

8. Warunkiem  uczestnictwa  w  Konkursie  jest  zagwarantowanie  zachowania  dekoracji
świątecznej  w  charakterze  nie  zmienionym  do  zakończenia  konkursu,  tj.  do  dnia
4.01.2018 r.

V. Zasięg i czas trwania Konkursu:
1. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem teren miasta i gminy Swarzędz.
2. Rozpoczęcie Konkursu następuje z dniem 18.12.2017 r. 
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 12.01.2018 r. na stronie internetowej Organizatora:

www.swarzedz.pl.

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

a) indywidualnej,
b) sołeckiej.
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2. W Konkursie przewidziano nagrody:
Kategoria indywidualna

a) za zajęcie pierwszego miejsca – nagroda o łącznej wartości 1.000 zł 
b) za zajęcie drugiego miejsca - nagroda o łącznej  wartości 700 zł 
c) za zajęcie trzeciego miejsca – nagroda o łącznej wartości 500 zł 

Kategoria sołectwa
d) za zajęcie pierwszego miejsca – nagroda o łącznej wartości 1.500 zł 
e) za zajęcie drugiego miejsca - nagroda o łącznej  wartości 1.000 zł 
f) za zajęcie trzeciego miejsca – nagroda o łącznej wartości 800 zł 

VII. Rozstrzygnięcie Konkursu:
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w wyniku decyzji jury konkursowego.
2. W  skład  jury  wchodzić  będą  przedstawiciele  Urzędu  Miasta  i  Gminy  Swarzędz  oraz

przedstawiciele firm sponsorujących nagrody.
3. Z przebiegu posiedzenia jury sporządzony zostanie protokół.
4. Dekoracje  świąteczne  będą  oceniane  według  następujących  kryteriów:  estetyka,

kolorystyka, oryginalność, pomysłowość.
5. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

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 firmy,  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.

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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