REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ DEKORACJĘ
BOŻONARODZENIOWĄ
§1. Organizator
Organizatorem Konkursu jest Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka
§2. Cele konkursu
Celem jest wyłonienie najładniejszej i najciekawszej dekoracji świątecznej oraz:

1. podniesienie atrakcyjności i walorów estetycznych miasta Ostrów Mazowiecka.
2. popularyzacja tradycji świątecznych oraz podkreślenie wyjątkowego
i niepowtarzalnego charakteru Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
§3. Zgłoszenie do udziału w Konkursie.

1. Zgłoszenia proszę kierować do dnia 26 grudnia 2021 r. na
2.
3.
4.

5.

adres promocja@ostrowmaz.pl
W konkursie oceniane będą dekoracje świąteczne balkonów, okien, posesji i ogrodów
położonych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres właściciela, numer telefonu
uczestnika Konkursu oraz dokładny adres obiektu na którym umieszczono dekorację.
Przesyłając zdjęcia i zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik Konkursu
oświadcza, że:
a. jest jedynym autorem zdjęcia i posiada do niego pełnię praw autorskich,
b. zdjęcie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,
c. nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie
roszczeń w związku z zamieszczeniem zdjęcia,
d. udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej licencji na czas
nieokreślony
na korzystanie przez Organizatora ze zdjęcia.
Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatora Konkursu, dla potrzeb niezbędnych do realizacji
Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1781).

§ 4. Warunki uczestnictwa
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które zgłoszą swój udział do dnia 26
grudnia 2021 r., z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników organizatora oraz
członków ich rodzin.
2. Istnieje możliwość zgłaszania dekoracji do konkursu przez osoby trzecie, po uprzednim
uzyskaniu zgody właściciela. Zgodę taką należy dołączyć do zgłoszenia.

§ 5. Komisja Konkursowa i kryteria oceny

1. W celu rozstrzygnięcia konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. Decyzja
komisji jest ostateczna i niepodważalna.
2. Komisja, powołana przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka, będzie oceniała
zgłoszone dekoracje wg następujących kryteriów:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

pomysłowość i samodzielność dekoracji,
widoczność dekoracji z zewnątrz,
oryginalność zgłoszonej dekoracji
ogólny wyraz estetyczny,
nawiązanie do tradycji świąteczno – noworocznej,
harmonia z otoczeniem.

§ 6. Nagrody
1. Organizator zapewnia nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce.
a. I miejsce - pobyt dla dwóch osób w Hotelu Dworek nad Stawem z kolacją,
seansem w łaźniach piwnych i Saunie
b. II miejsce – voucher dla 2 osób w łaźniach piwnych w Hotelu Dworek nad
Stawem
c. III miejsce – voucher na kolację dla 2 osób w restauracji w Hotelu Dworek nad
Stawem
2. Fundatorem Nagród jest Miasto Ostrów Mazowiecka
3. Odbiór nagród odbędzie się w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka.
§ 7. Ogłoszenie wyników.
1. Zwycięzcy zostaną poinformowania o wynikach telefonicznie.
2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości do dnia 8 stycznia 2022
r. poprzez oficjalny fanpage miasta na portalu Facebook.
§ 8. Odpowiedzialność serwisu Facebook
1. Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego jej uczestnika.
2. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez
serwis Facebook.
3. Administrator promocji korzysta z Facebooka na własną odpowiedzialność, bez
pomocy ze strony serwisu.
§ 9. Postanowienia końcowe
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia konkursu
jeżeli nie nastąpi wpływ do Urzędu Miasta, co najmniej 4 zgłoszeń od uczestników konkursu,
o których mowa w § 3 niniejszego regulaminu spełniających wymogi konkursowe.

