REGULAMIN KONKURSU
1. Nazwa:
Konkurs na „Najpiękniejszą Iluminację Świąteczno-Bożonarodzeniową”.
2. Organizator:
Wójt Gminy Stare Miasto
3. Cel konkursu:
Stworzenie świątecznego nastroju sprzyjającego kontynuowaniu i tworzeniu pewnych
tradycji integrujących mieszkańców, promowanie dobrego sprzętu, pokazywanie
pozytywnego wpływu na rozwój działalności kulturalnej, promocja gminy.
4. Uczestnicy
Do konkursu mogą być zgłoszone osoby, które mieszkają na terenie gminy Stare Miasto.
4. Zgłoszenie:
Uczestnikami konkursu mogą być te osoby, które zostały zgłoszone przez sołtysa wsi.
Zgłoszenie zawiera listę osób biorących udział w konkursie, w których są dane
kandydata - imię i nazwisko, adres oraz telefon.
Z jednej wsi może być zgłoszonych do konkursu kilka obiektów.
5. Kategorie:
a. Kompleksowe oświetlenie budynku
b. Oświetlenie wybranej przestrzeni/fragmentu
6. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
Wyniki zostaną ogłoszone podczas podsumowania konkursu w styczniu 2018r.
O spotkaniu zostaną poinformowani sołtysi sołectw, biorących udział w konkursie.
7. Praca Komisji Konkursowej

§1
Nagroda Wójta Gminy Stare Miasto przyznawana jest corocznie za Najpiękniejszą
Iluminację Świąteczno – Bożonarodzeniową.

§2
Chętne osoby zgłaszają swój udział u sołtysa wsi. Następnie sołtysi przesyłają zgłoszenia
do Komisji Konkursowej działającej przy Urzędzie Gminy Stare Miasto.

§3
Osoby, które zgłoszą swój udział w konkursie, mogą otrzymać nagrodę.
§4
Zgłoszenie powinno zawierać dane o kandydacie takie jak: imię, nazwisko, dokładny
adres oraz telefon.

§5
Komisja dokona oceny

iluminacji u każdego zgłoszonego kandydata na podstawie

kryteriów punktacji od 0-5 za: pomysłowość, pracochłonność, estetykę, wielkość, ogólne
wrażenie artystyczne. Maksymalnie można otrzymać 25 punktów.
§6
Komisja dokona oceny oświetlenia w dniu 28 lub 29 grudnia 2017 roku od godz.
16.00 do godz. 20.00.
W tym czasie posesje zgłoszone do konkursu muszą być oświetlone.
§7
Brak oświetlenia posesji w podanym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
§8
Z prac Komisji sporządzany jest protokół.
§9
Podsumowanie konkursu odbędzie się w Urzędzie Gminy Stare Miasto w terminie
ustalonym przez organizatora. O terminie podsumowania zostaną powaidomieni sołtysi
sołectw bioracych udział w konkursie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

