Regulamin Konkursu na najładniejszą świąteczną posesję i balkon
- Konkurs z zakresu dziedziny kultury i sztuki.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie na
najładniejszą świąteczną posesję lub balkon, rodzaje nagród i sposób ich uzyskania.
2. Organizatorem Konkursu jest Ząbkowicki Ośrodek Kultury w Ząbkowicach Śląskich, ul.
Rynek 24, 57-200 Ząbkowice Śląskie zwany dalej Organizatorem.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronach internetowych Organizatora Ząbkowickiego Ośrodka Kultury www.e-zok.pl oraz Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach
Śląskich www.zabkowiceslaskie.pl
4. Tematem Konkursu jest najładniejszy zewnętrzny wystrój świąteczny posesji
prywatnych oraz balkonów położonych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie.

§2
CEL KONKURSU
1. Głównym celem Konkursu jest upiększenie miasta, podniesienie atrakcyjności
i walorów estetycznych najbliższego otoczenia, w szczególności podkreślenie
wyjątkowości, uroku i niepowtarzalnego w swym charakterze czasu Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego Roku.
2. Propagowanie ustrajania posesji oraz balkonów jako sztuki dekoratorskiej.

§3
UCZESTNICY
1. Konkurs ma charakter otwarty, dwuetapowy:
a/ zgłaszanie do Konkursu
b/ wyłonienie laureatów Konkursu, w określonych kategoriach, przez Komisję
Konkursową powołaną przez Dyrektora Ząbkowickiego Ośrodka Kultury.
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

3. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
I. posesje prywatne
II. balkony
4. Uczestnikiem Konkursu może byd wyłącznie osoba władająca posesją lub balkonem
znajdującym się na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie z wyłączeniem pracowników
Organizatora wraz z członkami ich rodziny.

§4
ZGŁOSZENIA
1. Deklaracja udziału w Konkursie następuje poprzez dostarczenie Formularza
Zgłoszeniowego (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu),
która powinna zawierad imię i nazwisko władającego, adres posesji lub balkonu,
telefon kontaktowy.
2. Do Formularza Zgłoszeniowego należy dołączyd zdjęcie przystrojonej posesji lub
balkonu, wykonane w czasie przed Świętami Bożego Narodzenia tj. w listopadzie lub
grudniu 2015r. Zdjęcie posesji/balkonu może byd wykonane dowolną techniką. Na
podstawie przeglądu zdjęd Komisja Konkursowa dokona wstępnej oceny.
3. Wyżej wymienione dokumenty można dostarczyd osobiście, pocztą zwykłą lub za
pośrednictwem Internetu na adres:
Ząbkowicki Ośrodek Kultury w Ząbkowicach Śląskich
ul. Rynek 24;
57- 200 Ząbkowice Śląskie
adres e- mail: biuro@e-zok.pl
z dopiskiem: “Konkurs na najładniejszą świąteczną posesję i balkon”.
4. Wzór

Formularza

Zgłoszeniowego

uprawniającego

do

wzięcia

udziału

w

przedmiotowym Konkursie (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejs zego
regulaminu) dostępny jest: w Ząbkowickim Ośrodku Kultury na stronie internetowej
www.e-zok.pl oraz www.zabkowiceslaskie.pl.
5. Dodatkowe wyjaśnienia w sprawie Konkursu można uzyskad w Ząbkowickim Ośrodku
Kultury w Ząbkowicach Śląskich pod numerem telefon: 74 8 152 896.
6. Wystrój i dekoracje mogą byd wykonane dowolną techniką przy użyciu dowolnych
materiałów.

7. Do Konkursu można zgłaszad projekty własnego autorstwa.
8. Właściciel lub użytkownik nieruchomości składając zgłoszenie do Konkursu (wg wzoru
stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu) akceptuje jego warunki
i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych.
9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nie rozpatrywania zgłoszeo, które
wpłyną

do Ząbkowickiego Ośrodka Kultury po terminie wskazanym w niniejszym

regulaminie.
10. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na oględziny
zgłaszanego wystroju świątecznego posesji lub balkonu.
11. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeo mija z dniem 31 grudnia 2015 roku.

§6
KOMISJA KONKURSOWA I OCENA ŚWIĄTECZNYCH WYSTROJÓW
1. Oceny dokona 3-osobowa Komisja Konkursowa, powołana przez Dyrektora
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury.
2. Komisja Konkursowa dokona indywidualnej oceny na karcie, która stanowi załącznik
Nr 2 do niniejszego regulaminu. Przyjmuje się skalę ocen od 1 do 10 punktów. Ocena
ostateczna jest wyliczoną średnią arytmetyczną ocen punktowych poszczególnych
Członków Komisji.
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głos

nieobecności
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3. W trakcie oceny będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 oryginalnośd i pomysł na wystrój świąteczny
 iluminacje
 nawiązanie do tradycji świąteczno-noworocznej
 ogólny wygląd estetyczny
 widocznośd dekoracji z zewnątrz
4. Komisja Konkursowa dokonana oceny i przeglądu zgłoszeo konkursowych na
podstawie przesłanych zdjęd oraz ewentualnych oględzin wystroju.

§6
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

1. W każdej kategorii przyznane zostaną nagrody rzeczowe o następujących wartościach:
Kategoria posesja prywatna:
I miejsce: nagroda rzeczowa o wartości do 300 zł
II miejsce: nagroda rzeczowa o wartości do 200 zł
III miejsce: nagroda rzeczowa o wartości do 100 zł
Kategoria balkon:
I miejsce: nagroda rzeczowa o wartości do 300 zł
II miejsce: nagroda rzeczowa o wartości do 200 zł
III miejsce: nagroda rzeczowa o wartości do 100 zł
2. Przewiduje się możliwośd przyznania wyróżnieo w poszczególnych kategoriach,
o wartości i rodzaju nagród przyznanych za wyróżnienia zdecyduje Komisja
Konkursowa.
3. Komisja Konkursowa może dokonad innego podziału nagród niż określone w §6 ust. 1
w przypadku gdy w danej kategorii nie wpłynie żadne zgłoszenie.
4. Nagrody w Konkursie nie można zamienid na inną nagrodę, ani na ekwiwalent
pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody
ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy
zgłaszad do jej producenta lub sprzedawcy.

§7
OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD
1. Oficjalne rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 10 stycznia 2016
roku podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Hali Słonecznej w
Ząbkowicach Śląskich, ul. Powstaoców Warszawy.
2. W

przypadku

nieobecności

laureatów

podczas

oficjalnego

rozstrzygnięcia

odbiór nagród nastąpi w terminie późniejszym.
3. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieśd prawa do otrzymania nagrody na osoby
trzecie.

4. Wyniki Konkursu ogłoszone będą po zakooczeniu Konkursu oraz opublikowane na
stronach internetowych: www.e-zok.pl oraz www.zabkowiceslaskie.pl
5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu
zamieszkania) będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi Konkursu nagrody
w przypadku wygranej.

§8
UNIEWAŻNIENIE KONKURSU
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w przypadku:
1) gdy nie wpłynie żadne zgłoszenie,
2) jeżeli wszystkie zgłoszenia nie spełnią warunków Regulaminu,
3) niezadowalającego poziomu wystroju świątecznego posesji prywatnych/balkonów.

§9
POSTANOWIENIA KOOCOWE
1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowieo niniejszego Regulaminu bez
podawania przyczyny, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa
w Konkursie. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na
stronie internetowej Organizatora: www.e-zok.pl.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora,
a wszelkie decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
5. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków
Regulaminu Konkursu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
na najładniejszą świąteczną posesję i balkon
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
w Konkursie na najładniejszą świąteczną posesję/balkon
Imię i nazwisko:
……………………………………………………………………………………………………………
Miejsce (adres) wystroju/wystawy:

………………………………………….

Telefon kontaktowy:

………………………………………….

e-mail:

………………………………………….

Kategoria Konkursu:

□ posesja prywatna

□ balkon

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb
Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z
2014 , poz. 1182 z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na publikację zdjęć mojego wystroju we wszystkich publikacjach prasowych i
internetowych dot. Konkursu.
Ząbkowice Śląskie, dnia ………………..
……………………………………….

Podpis autora wystroju/osoby uprawnionej lub
przedstawiciela osoby uprawnionej do zgłoszenia

Potwierdzenie złożenia zgłoszenia:

…………………………………………………………………………………
Da ta i pieczęd wpływu do Ząbkowi ckiego Oś rodka Kul tury
wra z z podpisem przyjmującego zgłoszenie

