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REGULAMIN KONKURSU PN. NAJŁADNIEJSZA BOŻONARODZENIOWA 
DEKORACJA POSESJI NA TERENIE GMINY GRÓDEK 2018/2019 

 
 
1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Gródku z siedzibą przy  
ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek. Honorowy patronat nad konkursem obejmuje 
Wójt Gminy Gródek. 
 
2. Cel konkursu: 
             

a. Wyłonienie najładniejszej i najciekawszej dekoracji świątecznej w obrębie całej posesji; 
b. Wzbogacenie i uatrakcyjnienie wizerunku Gminy Gródek w okresie świąt Bożego 

Narodzenia; 
c. Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych, mających na celu 

podkreślenie radosnego nastroju w okresie świąteczno-noworocznym; 
d. Usatysfakcjonowanie laureatów konkursu za osobisty wkład w rozwój walorów 

estetycznych miasta; 
e. Inspirowanie mieszkańców gminy do współtworzenia atmosfery świąt  

Bożego Narodzenia poprzez dekorowanie swoich posesji oświetleniem świątecznym. 
  

3. Uczestnicy konkursu: 
 
Do konkursu przystąpić może każdy mieszkaniec Gminy, bądź grupa zamieszkująca w budynku 
wielorodzinnym oraz świetlice wiejskie. 
 
4. Tryb zgłaszania posesji do konkursu: 
 

a. Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie pisemnego zgłoszenia (załącznik nr 1) 
świątecznej dekoracji posesji do konkursu oraz zgody na przetwarzanie danych (załącznik 
nr 2) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2019 roku. 

b. Wypełnione zgłoszenia należy składać w Gminnym Centrum Kultury w Gródku w 
godzinach jego pracy. 

c. Karty zgłoszeniowe są dostępne w Gminnym Centrum Kultury w Gródku oraz na stronie 
internetowej www.gckgrodek.pl 

d. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na oględziny zgłoszonej dekoracji. 
e. O oględzinach posesji uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie. 
f. W konkursie nie mogą brać udziału posesje pracowników organizatora konkursu  

ani członków komisji konkursowej, a także przez 3 kolejne edycje konkursu posesje, które 
zajęły I miejsce. 

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

5.`Warunki przeprowadzenia konkursu. 
 

a. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia 
konkursu jeżeli nie nastąpi wpływ do Gminnego Centrum Kultury co najmniej 4 
pisemnych zgłoszeń od uczestników konkursu.                                                                                                                                                       

b. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie rozpatrywania zgłoszeń, które 
wpłyną do Gminnego Centrum Kultury po terminie wskazanym w niniejszym 
regulaminie. 

c. Ostateczną decyzję w sprawie przeprowadzenia lub odstąpienia  
od przeprowadzenia konkursu podejmuje Komisja Konkursowa 
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 6. Kryteria oceny: 

                   
a. Wystrój świąteczny w obrębie całej posesji; 
b. Iluminacje świąteczne rozświetlające ogród.. 
c. Iluminacje świąteczne oplatające elewacje budynków.  
d. Nawiązanie do tradycji świąteczno - noworocznej 
e. Walory estetyczne 
f.  Oryginalność dekoracji i pomysł na ozdobienie posesji 
g. Harmonia z otoczeniem 

  
     7. Komisja konkursowa  
  

a. Komisję powołuje Dyrektor GCK. 
b. W skład komisji konkursowej wchodzi 5 osób.                                           
c. Oceny posesji dokonywać będzie Komisja konkursowa w składzie minimum                    

4 osób. 
d. Komisja zastrzega sobie możliwość przyznania nagród równorzędnych. 

 
8. Rozstrzygnięcie konkursu. 
 

a. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w trakcie Wieczoru Kolęd. Każdy z uczestników 
zostanie powiadomiony telefonicznie o rozstrzygnięciu. 

 
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Gminnym Centrum Kultury w Gródku oraz 
mailowo: rkulesza@gckgrodek.pl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/-/ Jerzy Ostapczuk 
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury 

w Gródku 
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Załącznik nr 1 
do Regulaminu konkursu na 

 „Najładniejszą bożonarodzeniową dekorację posesji 
na terenie Gminy Gródek 2018/2019” 

 
 
 
 
…………………………………………………………….  
Imię i nazwisko zgłaszającego 
 
…………………………………………………………...  
Dokładny adres  
 
………………………………………………………….. 
Telefon kontaktowy 
 

 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA UDZIAŁU W KONKURSIE PN. 
 

NAJŁADNIEJSZA BOŻONARODZENIOWA DEKORACJA POSESJI NA TERENIE GMINY 
GRÓDEK 2018/2019 

 
 Ja, niżej podpisany(a) zgłaszam udział swojej posesji w ww. konkursie  
i jednocześnie oświadczam, że znany mi jest Regulamin konkursu, który akceptuję w 
całości. Jednocześnie zobowiązuję się stworzyć komisji konkursowej możliwość obejrzenia 
posesji w celu jej oceny w czasie trwania konkursu.  
 
 
 
 
 
 
     
Gródek, dnia ………………….                                ………………………………………..………  
                                                                                     Podpis osoby zgłaszającej 
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Załącznik nr 2 

do Regulaminu konkursu na 
 „Najładniejszą bożonarodzeniową dekorację posesji 

na terenie Gminy Gródek 2018/2019” 
 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

w związku z uczestnictwem w konkursie pn. "Najładniesza Bożonarodzeniowa dekoracja posesji 
na terenie Gminy Gródek 2018/2019” 

 
 
..………………………….………………………………………………………… 
Czytelnie imię i nazwisko uczestnika  
 

tak 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: 
imienia, nazwiska, adresu nieruchomości, numeru telefonu niezbędnych do uczestnictwa konkursie  
"Najładniesza Bożonarodzeniowa dekoracja posesji na terenie Gminy Gródek 2018/2019” 
organizowanego w zakresie działalności kulturowej i statutowej Gminnego Centrum Kultury w 
Gródku. Zgoda obowiązuje od chwili jej wyrażenia do czasu odwołania. 

nie 

tak 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w zakresie: imię, 
nazwisko, adres nieruchomości, informacja o pozycji na liście laureatów w celach informacyjnych 
lub/i promocji Gminnego Centrum Kultury w Gródku, poprzez zamieszczenie w miesięczniku 
„Wiadomości Gródeckie – Haradockija Nawiny”, stronie internetowej Organizatora oraz stronie na 
portalu Facebook. 

nie 

Prosimy zaznaczyć kółkiem „TAK” lub „NIE”. 

 
 

 
 
 

………………………………………………………………… 
Data i podpis   

__________________________________________________________________________________________ 
 

 Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Gródku, z 
siedzibą: ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście lub 
telefonicznie pod numerem: 85 7180 136. 

 W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez placówkę danych osobowych może się Pan/Pani 
skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na 
adres: iod_gck_grodek@podlaskie.pl  

 Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań kulturowych i statutowych, w tym w celu 
promocji własnej gminy. 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie tych danych lub brak zgody na ich przetwarzanie 
może uniemożliwiać uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. 

 Może Pan/Pani wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do 
Administratora Danych. 

 Zebrane dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji zadań kulturowych, w tym 
związanych z promocją, a po utracie ich przydatności jako dokumenty archiwalne. 

 Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma 
Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. 
Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia tych danych osobowych. 

 

Oświadczam, iż zostałem/am zapoznany z przysługującymi mi prawami dotyczącymi przetwarzania moich danych 
osobowych przez Gminne Centrum Kultury w Gródku. 

 

 
.…………………………………………….……………. 

Data i podpis   

mailto:iod_gck_grodek@podlaskie.pl

