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REGULAMIN  KONKURSU  OSIEDLA UNII EUROPEJSKIEJ 

„ZIMOWE OSIEDLE UE 2022” 

 

I. ORGANIZATOR  KONKURSU 

 

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

pod nazwą „ZIMOWE OSIEDLE UE 2022” 

2. Konkurs organizowany jest w następującej kategorii:  

1) Najlepsze zdjęcie osiedla w okresie świąteczno-zimowym. 

3. Konkurs będzie prowadzony na profilu Facebook os. UE https://www.facebook.com/OsiedleUniiEuropejskiejKoszalin 

w okresie od 21 grudnia 2022r. godz. 18.00 do 30 grudnia 2022 godz. 20.00. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 31 grudnia 2022 o godz. 12.00. 

5. Ogłoszenie wyników konkursu  zostanie opublikowane na profilu Facebook osiedla UE oraz stronie internetowej 

www.osiedle-unii.eu w dniu 31 grudnia o godz. 12.00. 

 

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 mogą być wszyscy mieszkańcy osiedla UE bez względu na wiek. 

3. Warunkiem udziału w konkursie jest publikacja na profilu Facebook osiedla UE minimum jednego zdjęcia pod 

postem konkursowym w terminie do 30 grudnia 2022 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) Magdalena Osipowicz 

2) Anita Szczypińska 

3) Karol Sentysz 

https://www.facebook.com/OsiedleUniiEuropejskiejKoszalin
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2. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.  

 

IV. ZASADY  KONKURSU 

 

W dniu 21 grudnia 2022r. godz. 18.00  opublikowany zostanie na profilu Facebook osiedla UE 

https://www.facebook.com/OsiedleUniiEuropejskiejKoszalin post konkursowy pod którym dany uczestnik konkursu 

publikować może max. 3 własnoręcznie wykonane zdjęcia przedstawiające świąteczno - zimowe barwy naszego osiedla 

UE w Koszalinie, przedstawiające fragment naszego osiedla, jakąś sytuację, może pięknie oświetlony dom lub balkon w 

zimowo- przedświątecznej aurze wskazując jego miejsce wykonania (nazwę ulicy lub opis miejsca).  

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). 5 zdjęć z 

największą ilością polubieni uhonorowane zostaną nagrodami głównymi. W wypadku podobnej ilości głosów 

decydujące o kolejności będą głosy oddane na kolejne zdjęcie wykonane przez danego użytkownika. Uczestnik 

konkursu może być nagrodzony tylko jeden raz mimo iż jego kolejne zdjęcie uzyskało liczbę głosów kwalifikująca do 

nagrodzenia. 

W głosowaniu na dane zdjęcie 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: 

 

I miejsce – zestaw oświetlenia LED 

II miejsce – zestaw oświetlenia LED 

III miejsce – zestaw oświetlenia LED 

IV miejsce – Prezent LED 

V miejsce – Prezent LED 

 

Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród mailowo. Wręczenie nagród zostanie 

dokonane w dniu 15 stycznia 2023 poprzez ich osobiste dostarczenie przez członków komisji konkursowej.  

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

rygorem utraty prawa do ich odbioru.  
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ZGŁOSZENIE   DO  UDZIAŁU    W   KONKURSIE 

 

Data zgłoszenia  

Imię  

Nazwisko  

 

Niniejszym zgłaszam swój udział w konkursie pt.  

„ZIMOWE OSIEDLE UE 2022” 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu  i akceptuję jego postanowienia.  

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu, zgodnie z warunkami 

określonymi w pkt. III.7. Regulaminu konkursu.  

 

 

 

                                        

……………………………………………………………………….. 

                                         podpis uczestnika  

 

 

 

 

 

 

 

Potwierdzenie wpływu zgłoszenia do Rady Osiedla  

 

 

…………………………………………………………………..  

                                 data i podpis 
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