
Najpiękniejsze świąteczne iluminacje i dekoracje 

Konkurs dla mieszkańców gminy Siedliszcze 

 

Regulamin 

 
I. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Siedliszczu oraz Gminny Ośrodek 

Kultury w Siedliszczu. 

II. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zewnętrznej, bożonarodzeniowej dekoracji 

prywatnej posesji usytuowanej na terenie Gminy Siedliszcze 

III. Celem konkursu jest: 

a) wyłonienie najładniejszej bożonarodzeniowej dekoracji posesji. 

b) promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych, 

podkreślających urok Świąt Bożego Narodzenia i okresu noworocznego 

c) wyłonienie i nagrodzenie laureatów konkursu  

IV. Warunki uczestnictwa: 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terenie Gminy Siedliszcze. 

3. W konkursie nie może brać udziału zwycięzca poprzedniej edycji. 

4. Uczestnik konkursu posiada prawo do dysponowania posesją (budynek 

jednorodzinny lub budynek wielorodzinny) zgłaszaną do konkursu lub posiada 

zgodę właściciela nieruchomości na zgłoszenie jej do konkursu 

5. Jeden Uczestnik konkursu może zgłosić jedną posesję. 

6. Przystępując do konkursu, Uczestnik akceptuje regulamin, zobowiązuje się do jego 

przestrzegania określonych w nim zasad oraz potwierdza, że spełnia wszystkie 

warunki określone niniejszym regulaminem. 

7. Warunkiem uczestnictwa jest ponadto zagwarantowanie zachowania dekoracji 

świątecznej posesji w charakterze niezmienionym co najmniej do dnia 8 stycznia 

2022 roku. 

V. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane: 

a) drogą telefoniczną tel. 825692113 

b) drogą elektroniczną gok@buziaczek.pl 

c) osobiście- Gminna Biblioteka Publiczna (poniedziałek- piątek 730-1530) 

do dnia 23 grudnia 2021 roku 

VI. Kryteria oceny: 

a) wystrój świąteczny w obrębie całej posesji. 

b) iluminacje świąteczne rozświetlające ogród. 

c) iluminacje świąteczne oplatające elewacje budynków 

d) nawiązanie do tradycji świąteczno– noworocznej. 

e) walory estetyczne. 

f) oryginalność dekoracji i pomysł na ozdobienie posesji. 

g) ilość użytych lampek/ nocne oświetlenie. 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu. 

1. Oceny zgłoszonych iluminacji dokona komisja konkursowa 
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2. W terminie pomiędzy 3 a 5 stycznia komisja odwiedzi posesje biorące udział 

w konkursie. Z przeglądu komisja sporządzi stosowny protokół. 

3. Zwycięzcy konkursu o terminie i miejscu wręczania nagród zostaną powiadomieni 

pisemnie lub telefonicznie. 

VIII. Nagrody: 

Zostaną przyznane trzy nagrody główne oraz dwa wyróżnienia  

IX. Postanowienia końcowe: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 

2. Każdy uczestnik wyraża zgodę na upublicznienie swojego imienia i nazwiska jak 

również zdjęć posesji i informacji o uzyskanej przez niego nagrodzie na stronach 

internetowych www.siedliszcze.pl, www.gok.siedliszcze.pl umieszczenie na 

Facebooku lub innych publikacji z zachowaniem zapisów o ochronie danych 

osobowych. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny. 


