
Regulamin Konkursu  

na „Najpi ękniej udekorowaną posesję w okresie Świąt Bożego Narodzenia 
2016r.” 

§ 1. Cel: 

Celem organizacji konkursu jest propagowanie tradycji i świątecznego nastroju poprzez 
oświetlenie, przystrojenie posesji okolicznościowymi dekoracjami oraz podniesie walorów 
estetycznych miejscowości w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.  

§ 2.  Organizator: 

Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy w Strzeleczki.  

§ 3. Uczestnicy: 

W  konkursie mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy Gminy Strzeleczki, którzy  
w sposób szczególny upiększają swoją posesję z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz 
Nowego Roku. 

§ 4. Warunku konkursu: 

1. Konkurs polega na wykonaniu świątecznej dekoracji posesji w okresie Świąt Bożego 
Narodzenia. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę nie tylko ilość, ale też jakość  
i pomysłowość dekoracji. 
2. Komisja przy ocenie posesji będzie kierowała się następującymi kryteriami: 
kompozycja, pracochłonność i ogólne wrażenie.   
3. Można składać zgłoszenia do udziału w konkursie przed oceną Komisji w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Strzeleczkach, ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki w godzinach pracy Urzędu 
Gminy, bądź listownie z dopiskiem: „konkurs na najpiękniej udekorowaną świąteczną 
posesję”. 
4. Zdobycie I, II lub III miejsca w zeszłym roku powoduje brak możliwości udziału  
w konkursie w roku obecnym. 
5. Zdobycie I, II, lub III miejsca w tym roku powoduje brak możliwości udziału  
w konkursie w kolejnym roku . 

§ 5. Komisja konkursowa: 

Oceny dekoracji dokona komisja konkursowa. Praca komisji konkursowej nastąpi dnia 
27.12.2016r. 

§ 6. Nagrody: 

W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe za zdobycie I, II, i III miejsca oraz 
dodatkowe wyróżnienia.  

§ 7. Wyniki konkursu: 



Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród rzeczowych nastąpi podczas 
Sesji Rady Gminy Strzeleczki dnia 29.12.2016r. w Sali GOK w Strzeleczkach. Ponadto 
wyniki zostaną opublikowane także na stronie internetowej Gminy Strzeleczki: 
www.strzeleczki.pl, na profilu Wójt Gniny Strzeleczki popularnego portalu 
społecznościowego facebook oraz w lokalnej gazecie. 

§ 8. Postanowienia końcowe: 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania listy zwycięzców oraz zdjęć 
konkursowych. Wszelkich informacji udziela Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach pod 
numerem telefonu 77 466 96 96.  
2. Regulamin dostępny jest także w wersji elektronicznej na stronie internetowej: 
www.strzeleczki.pl. 

    

 


