
Regulamin konkursu na iluminacje świetlne pn.: „Zapalmy światełko 

dla Gminy Tułowice” 

 

§ 1 

Burmistrz Tułowic ogłasza konkurs „Zapalmy światełko dla Gminy Tułowice”. 

§ 2 

Celem konkursu jest pobudzenie aktywności i inicjatywy mieszkańców, 

przedsiębiorców oraz dyrektorów i kierowników instytucji w zakresie 

kultywowania tradycji świątecznych poprzez wykonanie bożonarodzeniowych 

iluminacji świetlnych na jak najwyższym poziomie estetycznym. Artystyczne 

wykonanie iluminacji świetlnych przez mieszkańców, przedsiębiorców oraz 

dyrektorów i kierowników instytucji przyczyni się do stworzenia wyjątkowego 

klimatu świątecznego w gminie. 

§ 3 

Konkurs dotyczy obiektów zlokalizowanych w granicach administracyjnych 

Gminy Tułowice i odbywa się w trzech kategoriach: 

I. Iluminacja świąteczna budynku mieszkalnego jedno bądź 

wielorodzinnego i/lub ogrodu. 

II. Iluminacja świąteczna balkonu. 

III. Iluminacja świąteczna obiektów handlowych, usługowych, 

produkcyjnych oraz siedzib instytucji. 

 § 4 

Konkurs przeprowadzany jest przez Urząd Miejski w Tułowicach – stanowisko ds. 

Rozwoju i Promocji Gminy przy współudziale Tułowickiego Ośrodka Kultury. 

§ 5 

1. Informacja o konkursie podana jest do publicznej wiadomości za 

pośrednictwem plakatów rozmieszczonych na tablicach ogłoszeniowych 

na terenie całej gminy oraz na stronie internetowej www.tulowice.pl . 

2. Uczestnikami konkursu mogą zostać: 

a) W kategorii „Iluminacja świąteczna budynku mieszkalnego jedno lub 

wielorodzinnego i/lub ogrodu” – właściciele posesji, 

http://www.tulowice.pl/


b) W kategorii „Iluminacja świąteczna balkonu” – właściciele mieszkań w 

budynkach wielorodzinnych, 

c) W kategorii „Iluminacja świąteczna obiektów handlowych, 

usługowych, produkcyjnych oraz siedzib instytucji” – przedsiębiorstwa 

i instytucje reprezentowane przez właścicieli, dyrektorów, 

kierowników lub inne osoby zarządzające. 

3. Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie na formularzu, 

który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, dostarczone do 

Urzędu Miejskiego w Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice,  w 

terminie do 28 grudnia 2018 roku. 

 § 6 

1. Komisja konkursowa w składzie: Podinspektor ds. Rozwoju i Promocji 

Gminy, Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami i przedstawiciele 

Tułowickiego Ośrodka Kultury (Dyrektor TOK oraz wyznaczony przez niego 

pracownik), zostanie powołana w formie zarządzenia. Komisja dokona 

ocen zgłoszonych do konkursu iluminacji świetlnych według poniższych 

kryteriów: 

a) Ogólne wrażenie estetyczne - od 0 do 5 punktów, 

b) Nawiązanie do tradycji świątecznych - od 0 do 5 punktów, 

c) Oryginalność pomysłu - od 0 do 5 punktów, 

d) Estetyka wykonania i efektowność ozdób - od 0 do 5 punktów, 

2. Każdy z członków komisji konkursowej wypełni kartę oceny, stanowiącą 

załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

3. Komisja konkursowa po dokonanej ocenie sporządzi protokół, stanowiący 

załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

§ 7 

Za najlepsze iluminacje świetlne zostaną przyznane nagrody pieniężne oraz 

dyplomy uznania. 

a) Za zajęcie I miejsca w danej kategorii – nagroda w wysokości 500 zł 

b) Za zajęcie II miejsca w danej kategorii – nagroda w wysokości 400 zł 

c) Za zajęcie III miejsca w danej kategorii – nagroda w wysokości 300 zł 

d) Regulamin przewiduje przyznanie 2 wyróżnień w wysokości 200 zł  

 

 



§ 8 

Odbiór nagród za udział w konkursie, nastąpi w dniach 24 - 31 stycznia 2019 r.  w 

Urzędzie Miejskim w Tułowicach, ul Szkolna 1, 49-130 Tułowice. Po 

wcześniejszym ustaleniu konkretnego dnia wraz z godziną. 

 § 9 

Laureaci konkursu „Zapalmy światełko dla Gminy Tułowice” oraz przygotowane 

przez nich iluminacje świąteczne będą promowani poprzez stronę internetową 

Urzędu Miejskiego w  Tułowicach. 

§ 10 

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane do celów związanych 

z organizacją konkursu przy zachowaniu zasad określonych w Rozporządzeniu 

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. 

§ 11 

Szczegółowych informacji i wyjaśnień związanych z organizacją konkursu udziela  

Aleksandra Żalik, podinspektor ds. Rozwoju i Promocji Gminy pod numerem 

telefonu 77 4600 143 wew. 30.  

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie konkursu, decyzje podejmuje 

Burmistrz Tułowic. 


