
Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Burmistrza Wąbrzeźna

 Nr 0050.117.2016  z dnia 22 listopada 2016 r.

Regulamin konkursu 

pn. „Najpiękniejsza dekoracja świąteczno- noworoczna na terenie miasta Wąbrzeźno-
edycja druga”

§ 1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Wąbrzeźna.

§ 2. Celem konkursu jest:

1. Kultywowanie tradycji związanych z obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia.

2. Podniesienie atrakcyjności i stworzenie niepowtarzalnego wystroju miasta Wąbrzeźno
oraz podkreślenie magicznego uroku i wyjątkowości Świąt Bożego Narodzenia i Nowego
Roku z udziałem mieszkańców Wąbrzeźna.

3. Zachęcenie mieszkańców Wąbrzeźna do włączenia się w działania na rzecz podniesienia
estetyki miasta Wąbrzeźno poprzez dekorowanie swojej przestrzeni przydomowej.

§ 3. Konkurs adresowany jest do właścicieli lub zarządców nieruchomości mieszkalnych
położonych na terenie Miasta Wąbrzeźno.

§ 4. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach:

1. Kategoria I - dekoracja zewnętrzna domu mieszkalnego lub otoczenia nieruchomości
mieszkalnej.

2. Kategoria II - dekoracja zewnętrzna mieszkania (okna, balkony).

§ 5. Konkurs  polega  na  przygotowaniu  iluminacji  świetlnej  lub  udekorowaniu
nieruchomości,  w  tym  budynku,  elementów  zewnętrznych  budynku  (okna,  balkonu,
witryny),  ogrodzenia,  drzew, elementów małej architektury (np. altany,  pergole, trejaże)
przy użyciu różnorodnych materiałów tj. oświetlenia, ozdób, stroików, figurek, banerów
itp.  

§ 6. Przebieg konkursu:

1.  Konkurs  rozpoczyna  się  w  dniu  ogłoszenia  Regulaminu  konkursu  na  stronie
internetowej Organizatora.

2. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie można dokonać poprzez złożenie wypełnionego
formularza  (wzór  stanowi  załącznik  nr  1  do  niniejszego  regulaminu)  do  Wydziału
Rozwoju Miasta (pok. nr 16) Urzędu Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, w terminie do
16.12.2016 r. do godz. 14:30.

3.  Uczestnik  konkursu  zobowiązany  jest  udekorować  nieruchomość  najpóźniej  do
18.12.2016 r. i zachować dekorację co najmniej do 8.01.2017 r.



4.  Komisja  konkursowa  dokona  oceny  dekoracji  (o  terminie  przeglądu  dekoracji
uczestnicy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie).

5.  Wyłonienie laureatów konkursu nastąpi w terminie do 16.01.2017 r.

6.  Ogłoszenie  wyników  i  wręczenie  nagród  nastąpi  w  terminie  do  31.01.2017  r.
w  Urzędzie  Miasta  Wąbrzeźno,  ul.  Wolności  18,  sala  nr  19  (laureaci  zostaną
poinformowani o terminie spotkania).

§ 7. Druki  zgłoszeń  dostępne  są  w  Wydziale  Rozwoju  Miasta  Urzędu  Miasta
Wąbrzeźno,  ul.  Wolności  18  (pok.  nr  16)  oraz  na  stronie  www.wabrzezno.com.
Przyjmowane  są  także  własnoręcznie  napisane  zgłoszenia  zawierające  dane  wskazane
w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. Zgłoszenia mogą być dokonywane osobiście
lub  przez  inne  osoby  (po  uzyskaniu  pisemnej  zgody  właściciela  lub  zarządcy
nieruchomości).

§ 8. Jedna osoba może zgłosić do konkursu tylko jedną dekorację.

§ 9. Skład komisji konkursowej ustala Burmistrz Wąbrzeźna.

§ 10. W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe:

1. W ramach kategorii I:

1) za zajęcie I miejsca – o wartości 400 zł,

2) za zajęcie II miejsca – o wartości 300 zł,

3) za zajęcie III miejsca – o wartości 200 zł. 

2. W ramach kategorii II:

1) za zajęcie I miejsca – o wartości 300 zł,

2) za zajęcie II miejsca – o wartości 200 zł,

3) za zajęcie III miejsca – o wartości 100 zł. 

§ 11. Komisja  konkursowa  ma  prawo  przyznać  dodatkowe  nagrody  i  wyróżnienia
w konkursie.

§ 12. Przy ocenie zgłoszonych do konkursu dekoracji komisja konkursowa bierze pod uwagę
kryteria podane w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. 

§ 13. Komisja  konkursowa  dokonuje  oceny  dekoracji  na  „Karcie  oceny”,  stanowiącej
załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.   

§ 14. Każdy członek komisji konkursowej podczas przeglądu ma prawo przyznać od 0 do 5
punktów za każde kryterium.

http://www.wabrzezno.com/


§ 15. Po dokonaniu oceny komisja konkursowa sporządza protokół, w którym sumuje liczbę
punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji konkursowej.

§ 16. O  kolejności  miejsc  w  każdej  kategorii  decyduje  suma  punktów  uzyskanych
w poszczególnych kryteriach od wszystkich członków komisji konkursowej. 

§ 17. Konkurs  będzie  promowany  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta
Wąbrzeźno, w Miejskiej Telewizji Kablowej oraz w prasie lokalnej. 

§ 18. Uczestnictwo  w  konkursie  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  niniejszego  regulaminu
i  wyrażeniem  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  uczestników  konkursu
w celach związanych z organizacją i przebiegiem konkursu. Każdy uczestnik wyraża
zgodę  na  upublicznienie  swojego  imienia  i  nazwiska,  jak  również  informacji
o  uzyskaniu  przez  niego  nagrody  na  stronie  internetowej  Organizatora  lub  za
pośrednictwem innych mediów. 


