REGULAMIN KONKURSU
„NAJŁADNIEJSZA BOŻONARODZENIOWA DEKORACJA POSESJI
GMINY SADOWNE 2021”
I. Organizatorzy Konkursu.
Organizatorami Konkursu „Najładniejsza Bożonarodzeniowa Dekoracja Posesji Gminy
Sadowne 2021” są: Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem i Gminna Biblioteka Publiczna w
Sadownem. Patronat nad Konkursem obejmuje Wójt Gminy Sadowne p. Waldemar Cyran.
II. Cele Konkursu.
Organizowany Konkurs ma na celu wyłonienie najładniejszej i najciekawszej świątecznej
dekoracji posesji, a także:
- promocję Gminy Sadowne poprzez podniesienie jej atrakcyjności i walorów estetycznych,
- propagowanie idei upiększania własnej miejscowości i najbliższego otoczenia poprzez
ukazanie nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych w okresie Świąt Bożego Narodzenia i
Nowego Roku,
- kultywowanie cennych aspektów życia mieszkańców wsi i obszarów wiejskich oraz
popularyzacja tradycji świątecznych, a także podkreślenie wyjątkowego i niepowtarzalnego
charakteru Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
III. Warunki Konkursu i zasady uczestnictwa.
1. W Konkursie mogą brać udział wszyscy pełnoletni właściciele, współwłaściciele (ich
pełnoletnie dzieci) posesji zlokalizowanych na terenie Gminy Sadowne. Zgłoszeń mogą
również dokonywać osoby trzecie, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody właściciela
posesji (zgoda taka musi być dołączona do Deklaracji).
2. W Konkursie nie mogą brać udziału Organizatorzy Konkursu, członkowie Komisji
Konkursowej i ich rodziny oraz laureaci ubiegłorocznej edycji konkursu.
3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie lub przesłanie w wyznaczonym
terminie „Deklaracji uczestnika Konkursu” (Załącznik nr 1 do Regulaminu), a także innych
wymaganych załączników. Druk „Deklaracji” można pobrać ze strony internetowej
www.gok.sadowne.pl i www.gbpsadowne.pl lub osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury w
Sadownem oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Sadownem.
4. Do „Deklaracji” należy dołączyć, w formie papierowej i formacie nie większym niż A4, 3-5
zdjęć posesji oraz zgłaszanej dekoracji (wskazane fotografie wykonane nocą i podkreślające
walory świetlne dekoracji) lub na nośniku cyfrowym – płycie DVD (widok posesji i dekoracji

można również udokumentować w formie filmu na płycie DVD, którego czas nie przekroczy
3. minut).
5. Przekazując lub przesyłając zdjęcia i zgłaszając swój udział w Konkursie, uczestnik
Konkursu oświadcza, że:
a. jest jedynym autorem zdjęć i posiada do nich pełnię praw autorskich,
b. zdjęcia nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
c. nie zachodzą jakikolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z
zamieszczeniem zdjęć,
d. udziela wyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony na korzystanie
przez Organizatorów ze zdjęć.
6. Przekazanie lub przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów Konkursu, dla potrzeb niezbędnych
do realizacji Konkursu zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a).b).c) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We.
7. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do podania Organizatorom swoich danych
osobowych - imię, nazwisko, adres zameldowania/zamieszkania, numer telefonu
kontaktowego, adres lokalizacji posesji i wykonanej dekoracji - koniecznych dla celów
przeprowadzenia Konkursu i odebrania nagrody. Organizatorzy zapewniają zachowanie w
tajemnicy koniecznych danych osobowych, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.
8. Deklarację uczestnika Konkursu wraz z załącznikami należy składać osobiście w Gminnym
Ośrodku Kultury w Sadownem, ul. Kościuszki 35 lub przesłać na adres goksadowne@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2021 roku (włącznie).
IV. Komisja i ocena konkursowa.
1. Komisję Konkursową powołują Organizatorzy Konkursu, a przyjęta przez nią klasyfikacja
zgłoszonych dekoracji będzie ostateczna i nie podlega odwołaniom.
2. Komisja Konkursowa (po zamknięciu listy zgłoszeniowej) dokona przeglądu zgromadzonej
dokumentacji pod względem formalnym, wstępnie oceni wygląd zgłoszonych do Konkursu
dekoracji, a następnie przeprowadzi ich lustrację i klasyfikację w terenie w dniach 27.12 –
31.12.2021 r. (po uzgodnieniu terminów wizyt z właścicielami posesji).
3. Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych dekoracji biorąc pod uwagę:
a. pomysłowość i samodzielność wykonania dekoracji,
b. widoczność dekoracji z zewnątrz,
c. oryginalność zgłoszonej dekoracji,
d. ogólny wyraz estetyczny,

e. nawiązanie do tradycji świąteczno – noworocznej,
f. harmonię z otoczeniem.
4. W Konkursie przewiduje się wyłonienie trzech laureatów, których dekoracje uzyskają
najwyższą ocenę punktową. Laureaci sklasyfikowani zostaną wg miejsc: I, II i III oraz
otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy przypisane do danego miejsca. Dopuszcza się
możliwość przyznania wyróżnień.
5. W przypadku równorzędnej liczby uzyskanych w ocenie punktów, decyzję o wyróżnieniu
jednej z dekoracji podejmuje Przewodniczący Komisji Konkursowej.
V. Wyniki Konkursu.
1. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Gminnego Ośrodka
Kultury w Sadownem, Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadownem i Portalu INFO Sadowne w
terminie do dnia 07.01.2022 r.
2. Nagrodzeni, wyróżnieni zostaną powiadomieni odrębnie przez Organizatorów Konkursu o
uzyskanej ocenie Komisji Konkursowej i terminie odbioru nagrody.
VI. Postanowienia końcowe.
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie lub zakończenia Konkursu
bez podania przyczyny.
2. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmują Organizatorzy w porozumieniu z
Komisją Konkursową. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Uczestnik Konkursu deklaruje, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego
Regulaminu i ponoszenie odpowiedzialności za wszystkie oświadczenia składane przez siebie
w trakcie trwania Konkursu.
4. Uczestnik Konkursu wyraża także zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatorów na potrzeby Konkursu, w tym publikację na stronie www.gok.sadowne.pl,
www.gbpsadowne.pl i www.info.sadowne.pl:
- imienia i nazwiska oraz miejsca lokalizacji posesji oraz dekoracji,
- zdjęć posesji i dekoracji zgłoszonej do Konkursu i przekazanie nieodpłatnie praw autorskich
do nich na rzecz Organizatorów Konkursu.
5. Organizatorzy nie zwracają materiałów przekazanych do Konkursu wraz ze zgłoszeniem.
7. W przypadku pytań w sprawie Konkursu - kontakt z Organizatorami:
- GOK Sadowne – e-mail: goksadowne@wp.pl, tel. stacjonarny – (25) 644 28 95, tel.
komórkowy – 502 086 989,
- GBP Sadowne – e-mail: gbp@gbpsadowne.pl, tel. stacjonarny – (25) 675 32 72.

