Kolsko, dn. 24.11.2020

REGULAMIN KONKURSU

„ROZŚWIETLONA I ZJAWISKOWA POSESJA
W OKRESIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA”

I.

Organizator:

Gminny Dom Kultury w Kolsku
II.

Cel konkursu:

1. Wyłonienie najładniejszej i najciekawszej dekoracji świątecznej w obrębie całej posesji.
2. Wzbogacenie i uatrakcyjnienie wizerunku Gminy Kolsko w okresie świąt Bożego Narodzenia
3. Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych, które mają na celu
podkreślenie radosnego nastroju w okresie świąteczno-noworocznym
4. Inspirowanie mieszkańców gminy do współtworzenia atmosfery świąt Bożego Narodzenia
poprzez dekorowanie swoich posesji oświetleniem świątecznym a także kultywowanie
rodzinnych, polskich tradycji Bożonarodzeniowych, wpisujących się w dziedzictwo
narodowe.

III.

Uczestnicy konkursu:

1. Uczestnikami konkursu mogą być właściciele posesji zameldowanych w Gminie Kolsko.
2. Konkursem objęta jest Gmina Kolsko.
3. W konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy konkursu, członkowie komisji,
pracownicy Gminnego Domu Kultury.
4. Uczestnik konkursu deklaruje, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia regulaminu.
5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora na
potrzeby konkursu, w tym:
- zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania,
- zgodę na publikację zdjęć i filmów posesji uczestnika i przekazanie nieodpłatnie praw
autorskich do nich na rzecz organizatora konkursu.
IV.

Zgłoszenia:

1. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie „Kart Zgłoszenia” (załącznik
do niniejszego regulaminu) do dnia 23.12.2020 do Gminnego Domu Kultury.
2. Informacje dotyczące konkursu oraz karty zgłoszeń można pobrać ze strony internetowej
www.gminakolsko.com.pl lub w Gminnym Domu Kultury tel. 683524112.
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V.

Komisja konkursowa

1. Komisja konkursowa powołana zostanie przez Dyrektora Gminnego Domu Kultury.
2. Skład komisji konkursowej stanowią minimum 3 osoby, która ze swojego
składu wybiera przewodniczącego.
3. Komisja konkursowa w uzgodnionym z właścicielem obiektu terminie (w dniach 2830.12.2020), dokona wizytacji zgłoszonego do udziału w konkursie obiektu.
4. Członkowie komisji przyznają punkty w skali 0-5 za poszczególne kryteria.
5. Komisja konkursowa decyduje w drodze głosowania w sprawach nieuregulowanych zapisami
niniejszego regulaminu.
6. Prace komisji kończy sporządzenie protokołu końcowego z całości prac.
VI.

Kryteria oceny

Zwycięża posesja, który otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów (łączna suma
punktów wszystkich członków komisji).
Kryteria oceny
Wystrój świąteczny w obrębie całej posesji
Iluminacje świąteczne rozświetlające ogród
Iluminacje świąteczne oplatające elewacje
budynków
Nawiązanie do tradycji świąteczno-noworocznej
Walory estetyczne
Oryginalność dekoracji i pomysł na ozdobienie
posesji, w tym mała architektura
Harmonia z otoczeniem
VII.

punktacja
0-5 pkt.
0-5 pkt.
0-5 pkt.
0-5 pkt.
0-5 pkt.
0-5 pkt.
0-5 pkt.

Nagrody

1. Dla zwycięzców w konkursie przewidziane są 3 nagrody pieniężne:
I miejsce- 250 zł
II miejsce- 200 zł
III miejsce- 150 zł
Dla wszystkich uczestników- nagroda niespodzianka
2. Kolejność miejsc będzie wynikała z punktacji Komisji konkursowej.
3. Decyzje komisji są ostateczne.
4. O terminie wręczenia nagród uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.
5. Lista laureatów konkursu oraz zdjęcia zostaną opublikowane na stronie gminakolsko.com.pl
oraz na oficjalnej stronie FB Gminnego Domu Kultury.
XIII.
1.
2.
3.
4.

Terminy

Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu do 23 grudnia 2020r.
Wizja obiektów w terenie w dniach 28-30 grudnia 2020r.
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi do 31 grudnia 2020r.
Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia na stronie gminakolsko.com.pl.
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