
Regulamin konkursu
„Najpiękniejsza iluminacja świąteczna w Czeladzi w 2015 roku”

Wprowadzenie

1. Organizatorem konkursu jest Miasto Czeladź.

2. Celem konkursu jest: 

• podniesienie  walorów  estetycznych  Czeladzi  i  zadbanie  o  to,  aby  w  mieście

zapanował wyjątkowy, świąteczno-noworoczny nastrój,

• promowanie energooszczędnych źródeł światła.

3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne: właściciele oraz użytkownicy

posesji i balkonów, znajdujących się na terenie Miasta Czeladź.

4. Organizator przewiduje podział na dwie kategorie konkursowe: „Najpiękniejszy balkon” 

i „Najpiękniejsza posesja”.

5. Kategoria  "Najpiękniejsza  posesja"  obejmuje  również  dekoracje  otoczenia  bloków

wspólnot mieszkalnych.

Zgłoszenia

1. Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest  dostarczenie  deklaracji  uczestnictwa

(Załącznik nr  1 do niniejszego regulaminu) osobiście do Urzędu Miasta w Czeladzi,

przy ul. Katowickiej 45 (pokój 126) lub e-mailem pod adres promocja@um.czeladz.pl.

2. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko właściciela lub użytkownika zgłaszanego

obiektu,  dokładny adres,  określenie  kategorii  konkursowej  oraz  numer telefonu i/lub

adres e-mail właściciela lub użytkownika.

3. Dopuszcza  się  przyjmowanie  deklaracji  zgłoszonych  przez  osoby  trzecie,  pod

warunkiem, że będą one zawierały pisemną zgodę właściciela lub użytkownika posesji

czy też balkonu na udział w Konkursie i przetwarzanie danych osobowych.

4. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych

osobowych  na  potrzeby  Konkursu,  dokonanie  oględzin  iluminacji  przez  komisję

konkursową, wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz publikację zdjęcia w prasie i

internecie.

Terminy

1. Ogłoszenie o konkursie i publikacja regulaminu: 07.12.2015 r.

2. Przyjmowanie zgłoszeń: do dnia 23.12. 2015 r. 

3. Ocena iluminacji przez komisję konkursową: 27-30.12.2015 r.

4. Ogłoszenie  wyników i  wręczenie  nagród:  10.01.2016  r.,  podczas  XXIV  Finału  Wielkiej

Orkiestry Świątecznej Pomocy na rynku w Czeladzi.



Nagrody

1. Fundatorem nagród jest Miasto Czeladź.

2. Dopuszcza się uczestnictwo sponsorów w fundowaniu nagród.

3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a stworzone przez nich kompozycje

świetlne zostaną opublikowane w styczniowym numerze miesięcznika „Echo Czeladzi”.

Komisja Konkursowa

W skład  Komisji  Konkursowej  wchodzi  trzech  członków,  wskazanych  przez  Burmistrza  Miasta

Czeladź, pełniącego funkcję Przewodniczącego.

Kryteria oceny

1. Ogólne wrażenie estetyczne 0-10 punktów

2. Kompozycja 0-10 punktów

3. Oryginalność 0-10 punktów

4. Staranność wykonania 0-10 punktów

5. Różnorodność zastosowanych elementów 0-10 punktów

6. Dostosowanie dekoracji do balkonu lub posesji 0-10 punktów

7. Kolorystyka 0-10 punktów

8. Zastosowanie energooszczędnych źródeł światła 0-10 punktów

--------------------------------------

Łącznie do uzyskania 0-80 punktów

Podsumowanie i ogłoszenie wyników

1. Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych iluminacji w terminie do 30.12.2015 r.

2. Każdy z członków Komisji  dokona indywidualnej  oceny punktowej  każdej  iluminacji,

wypełniając Kartę Oceny – Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

3. Ostateczny wynik stanowi średnia, obliczona z sumy punktów podzielonej przez liczbę

członków Komisji.

4. Wyniki  Konkursu  zostaną  ogłoszone  10.01.2016  r.,  podczas  XXIV  Finału  Wielkiej

Orkiestry  Świątecznej  Pomocy  na  rynku  w  Czeladzi,  a  następnie  opublikowane  na

stronie  internetowej  Miasta  Czeladź  www.czeladz.pl,  fanpage'u  na  facebooku  oraz  

w wydaniu styczniowym (2016 r.) miesięcznika „Echo Czeladzi”. 

Postanowienia końcowe

1. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, związane  

z przygotowaniem iluminacji.

2. Uczestnik  konkursu  jest  zobowiązany  do  stworzenia  iluminacji  z  uwzględnieniem

wszelkich zasad bezpieczeństwa.



3. Zastosowane  oświetlenie  musi  być  przystosowane  do  warunków  atmosferycznych,

w tym między innymi do poziomu wilgoci i niskich temperatur.

4. Organizator  zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu,  gdy liczba zgłoszeń

będzie mniejsza niż trzy.

5. Organizator  przeprowadza  konkurs  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  

w szczególności z przepisami Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą

elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Dane osobowe przekazane Organizatorowi nie będą udostępniane osobom trzecim, ani

innych podmiotom.

7. Zgromadzone dane osobowe zostaną zniszczone po zakończeniu konkursu.



Załącznik nr 1
do regulaminu konkursu 

„Najpiękniejsza iluminacja świąteczna 
w Czeladzi w 2015 roku”

      

DEKLARACJA

Oświadczam, że deklaruję chęć udziału w konkursie „Najpiękniejsza iluminacja świąteczna 
w Czeladzi w 2015 roku”, organizowanego przez Miasto Czeladź.

………………………………………………………………………………………….................................. 
imię i nazwisko 

...…………………………………………..……………………………………………………………………
adres: miejscowość, ulica, nr domu, numer lokalu

posesja * balkon*
 ……………………………………………..…………………………………...................................………

kategoria

…………………………………………….………………………………………………….......................
telefon kontaktowy, adres e-mail 

…………………………………………….………………………………………………….......................
udział energooszczędnych źródeł światła wyrażony w %

1. Oświadczam, że oświetlenie zainstalowane na terenie mojej posesji/balkonu jest bezpieczne  
i przystosowane do warunków zewnętrznych.

2. Oświadczam,  że  w mojej  iluminacji  energooszczędne  źródła  światła  stanowią  około  …….%
kompozycji.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w  niniejszej deklaracji
przez Miasto Czeladź z siedzibą przy ul. Katowickiej 45, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych w celu i dla potrzeb organizacji i przeprowadzenia
tego konkursu.

4. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję go.

Czeladź, dnia  …….………………...........                   …………………………………………………….
                                podpis zgłaszającego

*niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 2
do regulaminu konkursu 

„Najpiękniejsza iluminacja świąteczna 
w  Czeladzi w 2015 roku”

Karta oceny
„Najpiękniejsza świąteczna iluminacja w Czeladzi w 2015 roku”

Imię i nazwisko właściciela/użytkownika…………………………………………………………………...

Adres………………………………………………………………………………………………………….

Kategoria……………………………………………………………………………………………………..

Deklarowany udział energooszczędnych źródeł światła………………………………………………..

L.p. Kryterium oceny
Zakres

punktów
Ocena 

w punktach

1. Ogólne wrażenie estetyczne 0-10

2. Kompozycja 0-10

3. Oryginalność 0-10

4. Staranność wykonania 0-10

5. Różnorodność zastosowanych elementów 0-10

6. Dostosowanie dekoracji do balkonu lub posesji 0-10

7. Kolorystyka 0-10

8. Zastosowanie energooszczędnych źródeł światła 0-10

RAZEM 0-80

…………………………………………………..
data i podpis członka Komisji Oceniającej


