
REGULAMIN KONKURSU

Najpiękniejsza Iluminacja Świąteczna w Gminie
Skórzec

1. Cel organizacji konkursu:
Celem  konkursu  jest  wyłonienie  najładniej  zagospodarowanych  w  iluminacje  świetlne
posesji w okresie bożonarodzeniowym. Wpłynie to na podniesienie walorów estetycznych
gminy, poprawę ogólnego wyglądu. Konkurs, dzięki współzawodnictwu, ma także na celu
kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za wizerunek gminy.

2. Organizatorem konkursu jest  Gok w Skórcu.  Przetwarzanie danych osobowych odbywa
się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych  i w sprawie  swobodnego  przepływu takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.
1) (RODO).

3. Administratorem  Państwa  danych  osobowych  przetwarzanych  w  konkursie  jest:
Gok w Skórcu, reprezentowana przez Dyrektora Gok, z siedzibą: ul. Siedlecka 3,  08-
114 Skórzec, tel. 531905455

4. Na mocy art.  37 ust.  1 lit.  a)  RODO Administrator  powołał Inspektora Ochrony Danych
(IOD) – Pana Stefana Książka, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych
osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl.

5. Warunki przystąpienia do konkursu:
1) konkurs ma charakter otwarty, dotyczy obiektów położonych na terenie gminy Skórzec;

2) sposoby zgłaszania do konkursu:
a) osobiście do Urzędu Gminy Skórzec -Biuro Podawcze
b) pocztą elektroniczną: gokskorzec@skorzec.eu,
c) pocztą tradycyjną pod adres: Gok w Skórcu, ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec.

3) termin zgłoszenia – do 23 grudnia 2021 r.;
4) zgłoszenia:

a) do  konkursu  można  zgłosić  się  samodzielnie  lub  być  zgłoszonym  przez  innego
mieszkańca lub instytucję  z terenu gminy Skórzec.  W przypadku zgłaszania innej
osoby do konkursu, należy uczynić to za jej wiedzą i zgodą,

b) zgłoszenia dokonuje się na formularzu – załącznik do regulaminu,
c) formularze zgłoszenia dostępne są   na stronie internetowej  wwwgokskorzec.pl.oraz

profilu Gminny Ośrodek Kultury w Skórcu.

6. Kryteria oceny:
1) efektowność dekoracji   po zapadnięciu zmroku;
2) ład i porządek wokół posesji;
3) nawiązanie do tradycji;
4) ogólne  wrażenie  i  atrakcyjność  zaprezentowanych  elementów  świąteczno  –

noworocznych;
5) inne rozwiązania warte naśladowania.
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7. Prace komisji konkursowej:
1) komisję konkursową powołuje Dyrektor Gok w Skórcu;
2) w skład komisji wchodzą przedstawiciele: Urzędu Gminy, GOK-u, Mieszkańców Gminy
3) z przeglądu zgłoszonych do konkursu posesji komisja sporządza protokół;
4) komisja  konkursowa  wraz  z  organizatorem  podejmuje  decyzje  w  sprawie  przydziału

nagród.
5) Komisja  oceni  iluminacje  w  dniach  od  27.12.2021  do  30.12.2021  (prosimy  aby  w

godzinach od 16.00 do 19.00 były w pełni rozświetlone) 

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 9 stycznia 2022 roku.

9. Nagrody:
1) przyznane zostaną nagrody finansowe w postaci bonów za zajęcie I, II i III miejsca;
2) komisja konkursowa może przyznać dodatkowe wyróżnienia;
3) komisja konkursowa może dokonać innego podziału nagród niż określony w pkt. 1);
4) nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone zwycięzcom konkursu w miejscu i w terminie

ustalonym  przez  organizatora.  Uczestnicy  zostaną  powiadomieni  pisemnie  lub
telefonicznie.


