
 
 
       Załącznik do uchwały Nr CLIX/1048/2021 

       Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 
z dnia 29 listopada 2021 roku 

 
 
 

Regulamin Konkursu 

na „Najpiękniejsze iluminacje świąteczne 

w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim 2021 roku” 

 

I. Organizator: 

Organizatorem Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Ropczycach, fundatorem nagród 

głównych jest Powiat Ropczycko Sędziszowski. 

 

II. Przedmiot Konkursu: 

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie zewnętrznej dekoracji świetlnej: 

a. balkonu i okien w budownictwie wielorodzinnym, 

b. posesji prywatnej (dom wolnostojący, ogród), 

2. Konkurs dotyczy  budynków i/lub ogrodów zlokalizowanych w granicach administracyjnych 

Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. 

 

III. Cel Konkursu: 

Celem Konkursu jest pobudzenie aktywności i inicjatywy mieszkańców w zakresie 

kultywowania tradycji świąteczno-noworocznych poprzez wykonanie bożonarodzeniowych 

iluminacji świetlnych, a także propagowanie dbałości o estetykę swojego najbliższego 

otoczenia. Artystyczne wykonanie dekoracji świetlnych przez mieszkańców przyczyni się do 

stworzenia wyjątkowego i atrakcyjnego klimatu świątecznego w Powiecie Ropczycko-

Sędziszowskim  oraz wpłynie na budowanie pozytywnego wizerunku i promocję Powiatu. 

 

IV. Warunki uczestnictwa: 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie – mieszkańcy Powiatu 

Ropczycko-Sędziszowskiego, 

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. 

 

V. Terminy: 

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

Organizatora: www.spropczyce.pl. 

2. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie można dokonać od 6  do 23 grudnia 2021 r. (do 

godziny 15:30)  poprzez: 

a. przesłanie karty zgłoszeniowej w formie elektronicznej na adres Organizatora: 

promocja@spropczyce.pl w nagłówku wiadomości: „Konkurs na najpiękniejsze iluminacje 

świąteczne w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim” wraz z trzema zdjęciami zgłaszanej 

dekoracji świetlnej, wykonanych po zmroku, 



 

 

 

b. dostarczenie karty zgłoszeniowej na Biuro Podawcze w Starostwie Powiatowym  

w Ropczycach ul. Konopnickiej 5, lub do pokoju nr 302 (II piętro),  codziennie w godzinach 

pracy Urzędu,  wraz z wydrukiem trzech zdjęć dekoracji świetlnej wykonanej po zmroku  

w dobrej jakości. 

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 14 stycznia 2022 r. na stronie internetowej 

Organizatora: www.spropczyce.pl oraz social mediach. 

4. Organizator zastrzega, by do 6 stycznia 2022 roku iluminacje zostały pozostawione  

z miejscu zgłoszenia do Konkursu, z uwagi na możliwość zaistnienia osobistej oceny 

dekoracji świetlnych przez jury. 

 

VI. Nagrody: 

1. Nagrody będą przyznane w dwóch  kategoriach: 

a. balkon i okno w budownictwie wielomieszkaniowym, 

b. posesja prywatna (dom wolnostojący ogród), 

2. W obu kategoriach Jury przyzna I, II i III miejsce. Wysokość nagród w konkursie wyniesie  

odpowiednio: 1 500,1 000,700 zł 

 

VII. Rozstrzygnięcie Konkursu: 

1. Oceny zgłoszonych do Konkursu dekoracji świetlnych dokona Jury, powołane przez 

Organizatora. 

2. Z przebiegu posiedzenia Jury sporządzony zostanie protokół. 

3. W Konkursie oceniane będą: estetyka, kolorystyka, oryginalność i różnorodność 

wykorzystanych elementów dekoracji pomysłowość, nawiązanie do tradycji Świąt Bożego 

Narodzenia(dekoracje całoroczne nie będą brane pod uwagę) 

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.spropczyce.pl oraz 

na profilu społecznościowym powiatu. 

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

Organizatora  

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

profilu społecznościowym powiatu. 

  

VIII. Postanowienia końcowe: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 

2. Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na upublicznienie swojego imienia i nazwiska, 

jak również informacji o uzyskaniu przez niego nagrody na stronie internetowej Organizatora: 

www.spropczyce.pl, na profilu społecznościowym powiatu lub za pośrednictwem innych 

nośników. 

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

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


