
KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZE 

ILUMINACJE ŚWIĄTECZNE 

W 

GMINIE KOŹMINEK 

 

Regulamin Konkursu na „Najpiękniejsze Iluminacje Świąteczne w Gminie Koźminek”  

 

I. Organizator:  

Organizatorem Konkursu jest Gmina Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek. 

II. Przedmiot Konkursu:  

1.Przedmiotem Konkursu jest wykonanie zewnętrznej dekoracji świetlnej domków 

jednorodzinnych, balkonów lub okien budynków wielorodzinnych. 

2. Konkurs skierowany jest do wszystkich pełnoletnich mieszkańców Gminy Koźminek,      

które na okres zimowy ozdobią swoje posesje, budynki, okna, balkony świetlnymi dekoracjami. 

III. Cel Konkursu:  

Celem konkursu jest pobudzenie aktywności i inicjatywy mieszkańców w zakresie 

kultywowania tradycji świątecznych poprzez wykonanie bożonarodzeniowych iluminacji 

świetlnych, na jak najwyższym poziomie estetycznym. Artystyczne wykonanie iluminacji 

świetlnych przez mieszkańców przyczyni się do stworzenia wyjątkowego klimatu 

świątecznego w gminie. 

IV. Warunki uczestnictwa:  

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność 

do czynności prawnych, zamieszkałe na terenie Gminy Koźminek. 

3. Uczestnik Konkursu posiada prawo dysponowania obiektem zgłaszanym do konkursu          

lub posiada zgodę właściciela na użytkowanie danej nieruchomości. 

4. Jedna osoba może zgłosić jeden obiekt do Konkursu. 

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora. 

6. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje Regulamin, zobowiązuje się do 

przestrzegania określonych w nim zasad oraz potwierdza, że spełnia wszystkie warunki 

określone niniejszym Regulaminem. 

7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych,                                

nie można przenosić na osoby trzecie. 

V. Terminy: 

1. Rozpoczęcie Konkursu następuje z dniem ogłoszenia Regulaminu na stronie internetowej 

Organizatora: www.kozminek.pl 



2. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie można dokonać do 8 stycznia 2021 r. (do godziny 

15:00): 

a) w wersji papierowej – sekretariat Urzędu Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7,                                    

62-840 Koźminek 

b) w wersji elektronicznej – przesłanie zgłoszenia na adres Organizatora: gmina@kozminek.pl 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zagwarantowanie zachowania iluminacji                 

w charakterze nie zmienionym do dnia 15 stycznia 2021r. 

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 22 stycznia 2021 r. na stronie internetowej 

Organizatora: www.kozminek.pl 

VI. Nagrody:  

Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe.  

VII. Rozstrzygnięcie Konkursu:  

1. Organizator konkursu powoła Komisję, która dokona oceny udekorowania iluminacjami 

świątecznymi nieruchomości podczas wizytacji w terenie.  

2. Z przebiegu posiedzenia Jury sporządzony zostanie protokół. 

3. Komisja dokona ocen zgłoszonych do konkursu iluminacji świetlnych według poniższych 

kryteriów: 

a) Ogólne wrażenie estetyczne. 

b) Nawiązanie do tradycji świątecznych. 

c) Oryginalność pomysłu. 

d) Estetyka wykonania i efektowność ozdób. 

4. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

5. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo. 

6. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora: www.kozminek.pl 

7. Forma przekazania nagrody oraz data jej wręczenia zostanie określona przez Organizatora     

i ogłoszona wraz z wynikami na stronie internetowej Organizatora: www.kozminek.pl 

VIII. Postanowienia końcowe:  

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników konkursu 

nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny. 

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.kozminek.pl 

5. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają 

jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego 

Regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 


