REGULAMIN KONKURSU
NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ
W GMINIE WICKO

§1
Cele organizacji Konkursu:
1. Podniesienie walorów ogólnego wyglądu Gminy Wicko w czasie trwania
Dni Gminy Wicko. Konkurs - poprzez współzawodnictwo - ma także
na celu kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców
za estetykę i wizerunek Gminy Wicko.
2. Wyżej wymienione cele będą realizowane poprzez:
a) nadanie posesjom i budynkom wyglądu nawiązującego do baśni,
legend, dziejów naszego regionu,
b) umieszczenie na terenach podwórek i
baśniowych, legendarnych, magicznych itp.,

budynków

elementów

c) dekorowanie balkonów i parapetów okiennych w/w elementami.

§2
Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Urząd Gminy Wicko i podległe jednostki
organizacyjne.

§3
Patronat medialny
Patronatem medialnym Konkursu są lokalne media.

§4
Warunki Konkursu
1. Konkurs przebiega w kategorii:
najładniej udekorowana posesja z okazji Dni Gminy Wicko.

2. Kryteria Konkursu:
W trakcie oceny będą brane pod uwagę następujące elementy:
a) nawiązanie do, baśni, legend, historii o czarownicach itp.,
b) spójność
elementów
baśniowych,
itp, zamieszczonych na posesji,

legendarnych,

magicznych

c) podejmowanie wspólnych tematycznie działań na posesjach,
d) harmonijne wkomponowanie się w otoczenie.
3. Uczestnicy:
W Konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Wicko indywidualnie
lub jako wspólnoty mieszkaniowe, w tym podmioty gospodarcze
zlokalizowane na terenie Gminy Wicko.
4. Właściciel lub użytkownik nieruchomości, składając zgłoszenie
do Konkursu, akceptuje jego warunki i wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych do celów konkursowych.
5. Zgłoszenia:
a) deklaracja udziału w Konkursie następuje poprzez wypełnienie
ankiety rejestracyjnej wraz z oświadczeniem, które są dostępne
w Urzędzie Gminy w Wicku, Ośrodku Pomocy Społecznej w Wicku
oraz Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku, w godz. od 8:00
do 15:00, od poniedziałku do piątku lub na stronach internetowych:
•

www.ops-wicko.pl,

•

www.gokis.wicko.eu,

•

www.wicko.pl,

b) rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi poprzez obserwację zgłoszonych
posesji przez powołane w tym celu Jury,
c) dodatkowe wyjaśnienia w sprawie Konkursu można uzyskać
pod numerem telefonu: Biblioteka Publiczna Gminy Wicko: (59)
8663422, OPS Wicko:(59) 8611 119, Urząd Gminy w Wicku
(59)8611182 lub GOKiS Wicko: (59) 8611 117.
6. Termin Konkursu:
a) ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń mija dnia 16 lipca 2013,
b) rozstrzygniecie, połączone z uroczystym zakończeniem, przewidziane
jest dnia 20 lipca 2013, podczas obchodów Dni Gminy Wicko.
c) laureaci poprzednich edycji Konkursu również mogą brać udział
w jego kolejnych edycjach, ale wprowadzając nowe elementy wystroju.

§5
Jury
1. Jury powołuje Organizator w terminie do dnia 16 lipca 2013.
2. Członkiem Jury Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, mająca
ukończone 18 lat, zaproszona do pełnienia funkcji członka Jury
Konkursu przez Organizatora lub Współorganizatora.
3. W Jury Konkursu nie mogą zasiadać członkowie rodzin uczestników.
4. Członkowie Jury Konkursu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu
zasiadania w Jury Konkursu.
5. Przewodniczącego Jury wybierają członkowie Jury.
6. Sekretarzem Jury będzie przedstawiciel Organizatora.
7. Jury Konkursu głosuje i obraduje na posiedzeniach w pomieszczeniu
dostępnym wyłącznie dla Członków Jury.
8. Szczegółowy porządek obrad Jury Konkursu ustala Przewodniczący Jury.
9. Obrady Jury Konkursu są zakończone sporządzeniem Protokołu Obrad
Jury Konkursu, zawierającego listę uczestników otrzymujących
nagrody.
10.Protokół Obrad Jury Konkursu podaje się do publicznej wiadomości.

§6
Nagrody
1. Fundatorem nagrody głównej w Konkursie jest Wójt Gminy Wicko.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozszerzenia puli nagród,
np. do przyznania nagród specjalnych. Rozszerzenie puli nagród nie
będzie powodować zmian co do sposobu przyznawania nagrody głównej
i dwóch kolejnych nagród, a jedynie powiększy pulę o nagrody
dodatkowe.
3. Ponadto każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy
z maskotką Gminy Wicko, jaką jest Czarownica Erna.

dyplom

wraz

4. Dane o nagrodzonych posesjach i ich właścicielach zostaną opublikowane
w lokalnej prasie.

Załącznik nr 1
Do regulaminu konkursu
Na Najładniejszą Posesję
w Gminie Wicko

ANKIETA REJESTRACYJNA
Imię:
Nazwisko:
Adres posesji:
Nr telefonu:
Adres e-mail:

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

Ja niżej podpisana/-y oświadczam, iż zapoznałam/-em się z treścią Regulaminu
Konkursu Na Najładniejszą posesję w Gminie Wicko i zobowiązuję się do jego
przestrzegania.
Jednocześnie oświadczam, że dane, które podałam/-em w Ankiecie
Rejestracyjnej są zgodne z prawdą i przyjmuję do wiadomości, iż podanie
nieprawdziwych danych może spowodować wykluczenie z Konkursu.
Ponadto oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie
moich danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby Konkursu.

……………………………………

……………………………………

Miejscowość, data

Podpis uczestnika konkursu

