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Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodku Kultury i Sportu 
w Stawiskach, ul. Krótka 4, bądź listownie z dopiskiem: konkurs na świąteczną dekorację posesji. Zgłoszenia
będą przyjmowane do 22 grudnia 2019 .

Regulamin konkursu pod hasłem: Malujemy
Swiatłem

1. Cel konkursu:
Celem organizacji konkursu jest propagowanie tradycji i świątecznego nastroj u poprzez oświetlenie, przystrojenie 
posesji okolicznościowymi dekoracjami oraz podniesienie walorów estetycznych miejscowości w okresie Świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

2. Organizator konkursu:
 Organizator - Rada Miejska w Stawiskach
PPatron konkursu-  Burmistrz Stawisk
Współorganizator - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach

3. Uczestnicy konkursu:
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy Gminy Stawiski, osoby prywatne które w sposób 
szczególny upiększą swoją posesję z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

4. Warunki konkursu:
KKonkurs polega na wykonaniu świątecznej dekoracji budynku, posesji, balkonu, okna itp. w okresie Świat Bożego 
Narodzenia (iluminacje świetlne, choinki itp.). Komisja konkursowa weźmie pod uwagę nie tylko ilość,
ale też jakość i pomysłowość dekoracji. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest akceptacja regulaminu
oraz pisemne zgłoszenie na karcie konkursowej z podaniem:  imienia i nazwiska zgłaszającego, adresu posesji, 
numer telefonu kontaktowego.

5.Komisja konkursowa
OcenOceny zgłoszonych dekoracji dokona komisja konkursowa. Praca komisji konkursowej nastąpi z chwilą 
zakończenia naboru do konkursu. O dokładnym terminie odwiedzin zgłoszonych posesji uczestnicy zostaną 
poinformowani telefonicznie.Najpóźniej do 15 stycznia 2020 roku wyniki zostaną opublikowane na stronie 
internetowej Gminy Stawiski  -   www.stawiski.pl

6. Nagrody
Przznane zostaną trzy nagrody główne oraz wyróżnienie.

7. Postanowienia końcowe:
WW konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i  Sportu w Stawiskach, Radni 
Rady Miejskiej w Stawiskach .
 Wszelkich informacji udziela Gminny Ośrodek Kultury i  Sportu pod nr telefonu 086 27850 66 lub 086 278 5579

Serdecznie zachęcamy do podniesienia walorów estetycznych naszej gminy poprzez czynny udział w konkursie.


