
Regulamin konkursu 
 

„Najpi ękniejsza dożynkowa dekoracja nieruchomości” 
 

Rozdział I 
Zasady konkursu: 

 
§1 

Organizatorem konkursu pn. „Najpiękniejsza dożynkowa dekoracja nieruchomości”, zwanego 
dalej Konkursem jest Burmistrz Rychwała. 
Konkurs odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2014 roku podczas Gminno – Parafialnych 
DOŻYNEK, które odbędą się w Dąbroszynie, gmina Rychwał. 
 

§ 2 
Celem konkursu jest: 
- kultywowanie tradycji ludowych, 
- zachęcanie do podejmowania działań pomagających przybliżyć zwyczaje, obrzędy i tradycje 

naszego regionu, 
- aktywizacja społeczności lokalnej, 
- promocja gminy. 
 

§ 3 
 

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne pełnoletnie (lub osoby niepełnoletnie za 
zgodą rodzica/opiekuna prawnego) – właściciele lub użytkownicy nieruchomości sołectwa 
Dąbroszyn, w którym organizowane są Dożynki.  

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i członkowie Komisji 
Konkursowej oraz członkowie ich rodzin zamieszkujący w tej samej nieruchomości. 

3. Przedmiotem Konkursu jest dekoracja dożynkowa nieruchomości, wykonana do godziny 
12:00 w dniu 24 sierpnia 2014 roku (od godziny 12:00 Komisja Konkursowa oceniać 
będzie wykonane dekoracje nieruchomości). 

4. Komisja Konkursowa biorąc pod uwagę wartość artystyczną i techniczną wykonanych 
dekoracji oraz oryginalność podejścia do tematu przyzna nagrody: 
a) I miejsce – rower 
b) II miejsce – komplet kluczy nasadowych 
c) III miejsce – opryskiwacz ciśnieniowy. 

Nagrody zostaną przekazane laureatom w formie rzeczowej. Nie ma możliwości zamany na 
inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. 

 
§ 4 

 
1. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez wykonanie dożynkowej dekoracji 

nieruchomości i nie wymaga zgłoszenia Organizatorowi. 
2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 
 

§5  
 

1. Oceny dożynkowych dekoracji nieruchomości w Konkursie dokona Komisja Konkursowa 
powołana przez Organizatora. Ocena dokonana będzie w godzinach od 12:00 do 14:00 
w dniu dożynek, tj. 24 sierpnia 2014 roku. 



2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  
3. Konkurs jest jednoetapowy. 
 

 
Rozdział II 

Organizator konkursu 
 

§6  
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 
2. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem wszystkie rozstrzygnięcia w tym 

zakresie podejmuje Organizator Konkursu. 
3. Autorzy dekoracji dożynkowych nieruchomości, biorąc udział w konkursie, wyrażają 

zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie własnych danych osobowych przez Organizatora 
konkursu (w wydawnictwach reklamowych i promocyjnych) – Ustawa o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

4. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystywania zdjęć wykonanych dekoracji 
dożynkowych w materiałach i publikacjach bez zgody autora (a także właściciela 
nieruchomości) i bez uiszczania autorowi należności finansowych w celach promocyjno - 
reklamowych. 

5. W przypadku przygotowania wydawnictwa pokonkursowego Organizator ma prawo 
wykorzystać je w tej publikacji i innych materiałach promujących Gminę Rychwał w kraju 
i za granicą. 

6. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą brane pod uwagę przez Komisję 
Konkursową. 

 
Rozdział III 

Termin konkursu 
 

§7. 
Termin wykonania dożynkowej dekoracji nieruchomości  upływa w dniu 24 sierpnia 2014 r. 
o godzinie 12:00. 
 
 


