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REGULAMIN  KONKURSU  OSIEDLA UNII EUROPEJSKIEJ 

„NAJPIĘKNIEJSZE ILUMINACJE DOMÓW I BALKONÓW NA OS.UE 2019” 

 

I. ORGANIZATOR  KONKURSU 

 

1. Rada Osiedla Unii Europejskiej ogłasza konkurs w dziedzinie: w dziedzinie: ESTETYKA OSIEDLA 

pod nazwą „NAJPIĘKNIEJSZE ILUMINACJE DOMÓW I BALKONÓW NA OS.UE 2019” 

2. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach:  

1) Najpiękniejsza iluminacja domu 

2) Najpiękniejsza iluminacja balkonu 

3. Konkurs będzie prowadzony w okresie 21 grudnia 2019 do 31 grudnia 2019. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 31 grudnia o godz. 12.00 w miejscu siedziba Rady Osiedla ul. Fińska 35 

5. Ogłoszenia o konkursie  zostaną opublikowane na tablicach ogłoszeniowych na osiedlu UE, profilu Facebook osiedla 

UE oraz stronie internetowej www.osiedle-unii.eu  

 

II. CEL  KONKURSU  

 

Aktywacja społeczeństwa do dbania o wygląd i estetykę osiedla Unii Europejskiej. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W  KONKURSIE   

 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców osiedla Unii Europejskiej w Koszalinie 

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być członkowie Rady Osiedla.  

3. Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie pisemnego zgłoszenia najpóźniej w terminie do 26 grudnia godzina 

18.00; wzór zgłoszenia stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.  

4. Zgłoszenia do konkursu można pobrać ze strony internetowej Rady Osiedla www.osiedle-unii.eu  

5. Pisemne zgłoszenia można przesłać mailowo na adres radaosiedla@osiedle-unii.eu  

6. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie wskazanym w pkt. 3 nie będą rozpatrywane.  

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w 

zakresie imienia, nazwiska i zdjęcia w związku z organizacją konkursu przez Organizatora.  

 

Informacje w zakresie imienia, nazwiska oraz zdjęcia zwycięzców konkursu mogą być upublicznione przez Radę Osiedla w sposób zwyczajowo przyjęty (tablica ogłoszeń, 

strona internetowa Rady Osiedla).  

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie, bowiem 

wskazany zakres danych jest niezbędny do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji 

dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do Organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.  

Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu.  

Dane osobowe uzyskane w związku z organizacją konkursu zostaną zniszczone przez Zarząd Osiedla po upływie roku, z wyjątkiem listy osób, którym przyznano nagrody, 

która zostanie przekazana do Urzędu Miejskiego w Koszalinie wraz ze sprawozdaniem z organizacji zadania publicznego.  

 

IV. KOMISJA  KONKURSOWA  

 

1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu oceny prawidłowości 

zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu Organizator powołał Komisję Konkursową w 

składzie:  

1) Karol Sentysz 

2) Anita Szczypińska 

3) Katarzyna Rek 

2. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.  

http://www.osiedle-unii.eu/
http://www.osiedle-unii.eu/
mailto:radaosiedla@osiedle-unii.eu
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IV. ZASADY  KONKURSU 

 

Komisja konkursowa wyłoni spośród wszystkich zgłoszeń po 5 najlepszych iluminacji w następujących kategoriach:  

1) Najpiękniejsza iluminacja domu 

2) Najpiękniejsza iluminacja balkonu 

Wyłonione iluminacje zostaną przedstawione na portalu Facebook www.facebook.pl (w postaci zdjęć) celem ich oceny 

przez społeczność Fb. O ostatecznej kolejności wyłonionych prac zdecyduje liczba (lików) na daną iluminację. W 

wypadku tej samej liczby (lików) o kolejności zdecyduje komisja. W głosowaniu na dana iluminację może wziąć udział 

każda osoba niezależnie od jej miejsca zamieszkania, jedynym warunkiem jest posiadanie konta Facebook.  

 

V. NAGRODY 

 

Nagrodami w konkursie są następujące nagrody rzeczowe: 

 

1) w kategorii - Najpiękniejsza iluminacja domu 

I miejsce - OZDOBA ŚWIECĄCA SPADAJĄCA GWIAZDA LED 

II miejsce - OZDOBA ŚWIECĄCA PŁATEK ŚNIEGU LED 

III miejsce - KURTYNA LED 100 LAMPEK LED 

IV miejsce - ZESTAW  ŚWIECĄCY SOPLE LED 100 LAMPEK 

V miejsce - ZESTAW  ŚWIECĄCY SOPLE LED 100 LAMPEK 

 

2) w kategorii - Najpiękniejsza iluminacja balkonu 

I miejsce - OZDOBA ŚWIECĄCA PŁATEK ŚNIEGU 

II miejsce - KURTYNA LED 100 LAMPEK 

III miejsce - ZESTAW  ŚWIECĄCY SOPLE LED 100 LAMPEK 

IV miejsce - ZESTAW  ŚWIECĄCY SOPLE LED 100 LAMPEK 

V miejsce - ZESTAW  ŚWIECĄCY SOPLE LED 100 LAMPEK 

 

Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród mailowo. Wręczenie nagród 

zostanie dokonane w dniu 17 stycznia 2019 podczas osiedlowej imprezy „III Ognisko Zimowe” rozstrzygnięcia 

konkursu.  

Zwycięzcy konkursu odbierają nagrody najpóźniej w terminie 14 dni od terminu rozstrzygnięcia konkursu, pod 

rygorem utraty prawa do ich odbioru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     ……………………………………………………………………………………………. 

         Data i podpisy członków Zarządu Osiedla 

http://www.facebook.pl/

