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REGULMIN KONKURSU 

 NA NAJPIĘKNIEJSZĄ DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ 
(balkony oraz ogrody/podwórka na terenie Gminy Płoty) 

 

1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy terenu Gminy Ploty. 

3. Uczestnicy biorący udział w konkursie są zobowiązani do wypełnienia formularza zgłoszeniowego  

i dostarczenia go osobiście do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Płotach  

przy ul. Koszalińskiej 2A (pokój 10) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: 

administracja@mgokis.ploty.pl (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

4. Konkurs trwa w terminie od 8 grudnia 2021 r. do 20 grudnia 2021 r. 

5. Okres trwania analizy projektów (ekspozycji/instalacji): 21 – 22 grudnia 2021 r. 

6. Celem konkursu jest upiększenie miasta, podniesienie atrakcyjności i walorów estetycznych naszego 

najbliższego otoczenia, a w szczególności podkreślenie wyjątkowości i niepowtarzalnego w swym 

charakterze i uroku czasu Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. 

7. Konkurs jest oceniany w dwóch kategoriach: 

a.) najpiękniejsza dekoracja świąteczna – balkon; 

b.) najpiękniejsza dekoracja świąteczna – ogrody/podwórka. 

8. Przedmiot i proces oceny: 

a.) przedmiot oceny: estetyka, oryginalność ekspozycji/instalacji, sposób ekspozycji/instalacji; 

b.) proces oceny: w każdej kategorii można zdobyć maksymalnie 5 punktów; wygrywa 

ekspozycja/instalacja, która zdobędzie najwięcej punktów; 

9. Prace konkursowe (ekspozycje/instalacje) są oceniane przez powołaną wcześniej trzyosobową komisję 

przez dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Płotach. 

10. Trzy pierwsze miejsca w dwóch kategoriach w konkursie zdobędą bony pieniężne o wartości: 

 a.) I miejsce –  400 zł; 

 b.) II miejsce –  300 zł; 

 c.) III miejsce – 200 zł; 

Dodatkowo, wszystkie miejsca otrzymają dyplomy za udział w konkursie. 

10. Wyniki zostaną ogłoszone 23 grudnia 2021 r. na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury i Sportu w Płotach oraz na stronie MGOKiS w Płotach w portalu społecznościowym Facebook. 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursy na najpiękniejszą dekorację świąteczną  

– balkony oraz ogrody/podwórka na terenie Gminy Płoty 

 

 

F OR M U L A R Z   Z G Ł O S Z E N I O W Y 

 

 
 

IMIĘ I NAZWISKO 

 

 

 

ADRES ZAMIESZKANIA 

(EKSPOZYCJI/INSTALACJI) 

 

 

 

NR TELEFONU 

 

 

 

ADRES E-MAIL 

 

 

 
Oświadczam, że ekspozycja/instalacja znajdująca się pod moim adresem zamieszkania została 

wykonana osobiście na potrzeby konkursu. 

 

        _______________________________ 
         (data i czytelny podpis)  

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Oświadczam, że zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a o ochronie danych osobowych ogólnego rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 
2016 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych takich jak: 

- adres zamieszkania; 

- numer telefonu; 

- adres e-mail. 

Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł odwołać zgodę  przez oświadczenie  
o jej wycofaniu.  

 

Płoty, dnia.................................      _________________________________ 
                        (czytelny podpis) 
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