
REGULAMIN KONKURSU: ROZŚWIETLONE OSIEDLE UE 
  

I. Organizator: 
Rada Osiedla Unii Europejskiej w Koszalinie  
 
II. Cele konkursu: 
Zachęcenie mieszkańców Osiedla Unii Europejskiej do dbałości o piękno  
i estetykę swojego najbliższego otoczenia oraz inspirowanie do tworzenia 
niepowtarzalnej atmosfery Świąt Bożego Narodzenia. 
 
III. Uczestnictwo i zasady konkursu: 
W konkursie mogą wsiąść udział każdy mieszkaniec Osiedla Unii Europejskiej, który na 
profilu www.facebook.com/OsiedleUniiEuropejskiejKoszalin pod postem 
wskazanym przez organizatora w dniu 21 grudnia 2018 od godz. 18.00 umieści w 
postaci komentarza zdjęcie(a) (maksymalnie 3 szt.) przedstawiające świąteczne 
oświetlenie lub iluminację na osiedlu Unii EU i podpisze je wskazując jego miejsce 
wykonania (nazwę ulicy) do dnia 1 stycznia 2019 do godziny 18.00 
 
IV. Termin:  
1. Konkurs trwa w terminie od dnia 21 grudnia 2018r. godz. 18.00 do 1 stycznia 2019 
godz. 18.00.  
2. Komisja konkursowa ogłosi listę zwycięzców na stronie internetowej  www.osiedle-
unii.eu oraz na Facebooku www.facebook.com/OsiedleUniiEuropejskiejKoszalin w 
dniu 2 stycznia 2019 o godz. 9.00 
 
V. Ocena prac i wyłonienie zwycięzcy: 
Oceniającym prace będzie każdy użytkownicy portalu społecznościowego Facebook 
klikający LIKE pod wybranym przez siebie zdjęciem lub zdjęciami (nie ma limitu ilości 
lików ani ograniczeń co do użytkowników). Zdjęcie, które uzyska największą ilość 
LIKÓW zostanie zwycięzcą i otrzyma nagrodę główną a pozostałe (4 najlepsze) zostaną 
nagrodzone wyróżnieniami, w wypadku podobnej ilości głosów decydujące o kolejności 
będą głosy oddane na kolejne zdjęcie wykonane przez danego użytkownika. 
 
VI. Nagrody: 
1. Organizator konkursu funduje łącznie 5 nagród dla laureatów konkursu  
w postaci oświetlenia zewnętrznego – dekoracje świąteczne.  Za 1 miejsce składające 
się 3 zestawów LED, kolejne cztery z 2 zestawów LED. Zwycięskie zdjęcie ponadto 
zostanie ustawionym jako główne zdjęcie profilowe osiedla UE na czas 7 dni. Pozostałe 
nagrodzone zdjęcia zostaną zaprezentowane na profilu FB osiedla w specjalnym poście 
podsumowującym konkurs. 
 
VII. Rozwiązanie konkursu:  
1. Wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi podczas spotkania z laureatami w 
siedzibie Rady Osiedla w styczniu 2019.  

http://www.facebook.com/OsiedleUniiEuropejskiejKoszalin

