
Regulamin konkursu „Świąteczne dekorowanie w gminie Śmigiel” 
Edycja 2 – Grudzień 2016 

 

I. CEL KONKURSU 

Konkurs ma na celu integrację lokalnej społeczności poprzez motywowanie 
mieszkańców do działań na rzecz gminy. 

II. ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski Śmigla, znajdujący się przy pl. Wojska 
Polskiego 6 w Śmiglu. 

III. UDZIAŁ W KONKURSIE 

1. Konkurs organizowany jest dla wszystkich mieszkańców gminy Śmigiel, chcących 
udekorować dom/balkon/bramę/ogród z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia. 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest akceptacja regulaminu oraz pisemne, 
telefoniczne lub indywidualne zgłoszenie domu/balkonu/bramy/ogrodu z 
podaniem: 
a. imienia i nazwiska zgłaszającego, 
b. adresu obiektu, 
c. rodzaju obiektu (dom/balkon/brama/ogród), 
d. kontaktowego numeru telefonu. 

3. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 23 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim 
Śmigla (pokój nr 21), telefonicznie - 65 518 69 11 lub drogą e-mailową 
- promocja@smigiel.pl (w tytule wiadomości prosimy wpisać: ”konkurs 
świąteczny”). 

IV. NAGRODY 

1. Fundatorami nagród są: 

a. Urząd Miejski Śmigla, 

b. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu, 

c. Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu Spółka z o.o. 

2. Laureaci otrzymają nagrody o wartości: 

a. Za I miejsce – 500 złotych, 

b. Za II miejsce – 400 złotych, 

c. Za III miejsce –  300 złotych. 

3. Organizator ma prawo przyznać wyróżnienia. 



4. Zwycięzca dodatkowo będzie miał prawo udziału w pracach komisji konkursowej 
w kolejnej edycji konkursu. 

V. KRYTERIA OCENY 

Ocenie poddane zostaną: 
a. pomysłowość, 
b. technika wykonania, 
c. estetyka dekoracji. 

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po dokonaniu wizji lokalnych wszystkich 
zgłoszonych domów/obiektów przez komisję konkursową powołaną przez 
Burmistrza Śmigla. 

2. Komisja przed dokonaniem wizji powiadomi uczestników o planowanym terminie 
przejazdu. 

3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego – www.smigiel.pl najpóźniej 5 stycznia 2017 r. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania zdjęć konkursowych, 
imienia i nazwiska uczestnika oraz miejscowości. 

2. Uczestnicy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia konkursu i wyłonienia 
laureatów.  

3. Interpretacje niniejszego regulaminu należą wyłącznie do organizatora konkursu. 

4. Sprawy sporne rozstrzygać będzie komisja konkursowa. 


