
 

 

 

Załącznik  
do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Miechów 

Nr 346./2021 z dnia 1 grudnia 2021 roku. 
 

 

Regulamin Konkursu  
pn. „Świąteczny Miechów”, 

na najładniej oświetloną posesję lub balkon w Gminie Miechów  
 

Edycja I, rok 2021 
 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

 

1) Organizatorem Konkursu jest Urząd Gminy i Miasta w Miechowie przy ul. Henryka 

Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów zwany dalej Organizatorem. Konkurs objęty jest patronatem 

Burmistrza Gminy i Miasta Miechów.    

2) Konkurs ma na celu integrację lokalnej społeczności poprzez motywowanie mieszkańców  

do działań na rzecz gminy Miechów oraz uatrakcyjnienie wizerunku gminy w okresie Świąt 

Bożego Narodzenia i Nowego Roku. 

3) Szczegółowe informacje o Konkursie dostępne są w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu 

Gminy i Miasta w Miechowie tel.: 41 38 300 40 wew. 15, pok. 151. adres e-mail: 

gmina@miechow.eu, www.miechow.eu   

 

II. PRZEDMIOT KONKURSU 

      Przedmiotem Konkursu jest wykonanie i przesłanie zdjęć udekorowanej świątecznie  

      posesji  lub balkonu - zwanych dalej Pracami Konkursowymi. 
 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1) Konkurs adresowany jest do wszystkich osób pełnoletnich zamieszkałych na terenie gminy  

i miasta Miechów zwanych dalej Uczestnikami, które prześlą lub złożą: 

a) Pracę Konkursową - (maksymalnie 10 zdjęć) przedstawiających świąteczne udekorowanie 

posesji lub balkonu. 

      b) Wypełnioną „Kartę Zgłoszeniową” stanowiącą zał. Nr 1 do niniejszego Regulaminu.    

2) Prace Konkursowe należy złożyć do dnia 27 grudnia 2021 roku do godz. 15.00 na dzienniku 

podawczym Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie w zamkniętej kopercie opatrzonej 

adnotacją: Konkurs pn. „Świąteczny Miechów” lub przesłać  na adres: Urząd  Gminy  

i Miasta w Miechowie  ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów (liczy się data wpływu 

do Urzędu). 



 

 

3) Prace niezgodne z Regulaminem lub dostarczone po upływie wyznaczonego w ust.  

2 terminu nie będą oceniane. 

4) Przesłanie Prac Konkursowych na adres Organizatora jest równoznaczne z akceptacją  

wszystkich  postanowień niniejszego Regulaminu. 

5) Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada prawo do dysponowania posesją lub balkonem  

(w budynku jednorodzinnym lub wielorodzinnym) zgłaszanym do konkursu lub posiada zgodę 

właściciela nieruchomości. 

6) Jeden Uczestnik konkursu może zgłosić jedną posesję lub jeden balkon. 

7) Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych będzie przyczyną odmowy wydania 

Uczestnikowi konkursu nagrody w przypadku wygranej. 

8) Warunkiem uczestnictwa jest ponadto zagwarantowanie zachowania dekoracji świątecznej 

posesji lub balkonu w charakterze niezmienionym do dnia 6 stycznia 2022 roku oraz 

umożliwienie komisji konkursowej dokonania przeglądu i wykonania zdjęć dekoracji balkonu 

lub posesji zgłaszanych do konkursu.  

 
IV. NAGRODY 

 

1) Powołana przez Organizatora Komisja dokona oceny, kwalifikacji nadesłanych  

       Prac Konkursowych i opublikuje wyniki na stronie internetowej Urzędu Gminy  

       i  Miasta  Miechów, gminnych profilach społecznościowych oraz poda do lokalnej prasy.  

2)    W ramach oceny  zgłoszonych prac Konkursowych możliwa jest wizja Komisji w terenie. 

3)    Prace Konkursowe oceniane będą w skali od 0-5 pkt zgodnie z następującymi kryteriami: 

a) pomysłowość i kreatywność, 

b) ogólna estetyka, 

c) spójność kompozycji. 

4)    Dla autorów Prac Konkursowych  Komisja przyzna dyplomy oraz nagrody rzeczowe   

       o wartości do: 

       za I miejsce -   2 000,00 zł, 

       za II miejsce -  1 500,00 zł, 

       za III miejsce -  1 000,00 zł. 

5)  Komisja może przyznać wyróżnienia innym Pracom Konkursowym, stosownie do  

      kryterium  nagradzania wskazanym w  ust.3. W przypadku przyznania wyróżnienia  

      wręcza  się dyplom oraz nagrodę rzeczową w kwocie do  500,00 zł.   

6)  Miejsca ex aequo nie  będą przyznawane. 

7) Autorzy zwycięskich i wyróżnionych Prac Konkursowych zostaną poinformowani  

      przez Organizatora o wynikach Konkursu telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.  



 

 

8) Wręczenie nagród dla zwycięzców i osób wyróżnionych w Konkursie nastąpi  

      w  miejscu  i terminie wskazanym przez organizatora Konkursu.   

 

 
V. UPRAWNIENIA ORGANIZATORA 

 
1. Organizator nabywa prawo własności do wszystkich Prac Konkursowych, które Uczestnicy 

złożyli w odpowiedzi na ogłoszony Konkurs. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska oraz zdjęć autorów 

zwycięskich i wyróżnionych Prac Konkursowych, a także umieszczenia tych informacji  

(za pisemną zgodą autora) w materiałach reklamowych Organizatora oraz na stronie 

internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie  i  gminnych profilach społecznościowych.  

3. Organizator zastrzega, że publikowane przez niego zdjęcia autorów zwycięskich  

i wyróżnionych Prac Konkursowych nie będą  zawierały wizerunku osób postronnych.  

4. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do korzystania z prac konkursowych, bez 

żadnych  ograniczeń czasowych i terytorialnych na możliwych polach eksploatacji zgodnie  

z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

5. W przypadku małej ilości zgłoszonych Prac Konkursowych Organizator zastrzega osobie 

prawo do odwołania Konkursu.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przez 

opublikowanie zdjęć nadesłanych przez autorów, którzy nie mają prawa do rozpowszechniania 

zdjęć.  


