
ZARZĄDZENIE NR 393/2017 

PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO 

z dnia 04 grudnia 2017 r.  

w sprawie ogłoszenia konkursu „Najpiękniejsze oświetlenie świąteczne” 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                       

o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875) Prezydent Miasta Tomaszowa 

Mazowieckiego zarządza,  co  następuje: 

 

 § 1. Ogłaszam konkurs „Najpiękniejsze oświetlenie świąteczne”. 

 

 § 2. Szczegółowe zasady organizacji konkursu „Najpiękniejsze oświetlenie świąteczne”  

znajdują się w regulaminie stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

 § 3. Powołuję Komisję konkursową do zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu 

konkursu w składzie: 

1. Marcin Witko  - Przewodniczący Zespołu, 

2. Zofia Szymańska  - Członek Zespołu, 

3. Joanna Budny  - Członek Zespołu, 

4. Dariusz Żeleźny  - Członek Zespołu. 

 

 § 4. Za pracę w Komisji konkursowej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia. 

 

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu                      

i Promocji.                  

 

 § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

         

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1  

          do Zarządzenia Nr 393/2017 

          Prezydenta Miasta  

          Tomaszowa Mazowieckiego 

          z dnia 4 grudnia 2017 r.  

 

REGULAMIN KONKURSU 

„Najpiękniejsze oświetlenie świąteczne” 

 

Prezydent Miasta Tomaszów Mazowiecki ogłasza konkurs na najładniejsze świąteczne 

oświetlenie balkonu w zabudowie wielorodzinnej, nieruchomości jednorodzinnej lub budynków 

firmy.  

 

CEL KONKURSU: 

Podniesienie estetyki Tomaszowa Mazowieckiego w okresie świątecznym, zachęcenie 

mieszkańców i przedsiębiorców do dbałości o swoje najbliższe otoczenie, stworzenie 

wyjątkowej atmosfery.  

  

ORGANIZATOR:  

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki 

 

UCZESTNICTWO I ZASADY KONKURSU: 

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy Miasta Tomaszów 

Mazowiecki oraz firmy zlokalizowane na terenie Tomaszowa Mazowieckiego, którzy 

udekorują - oświetlą balkon w zabudowie wielorodzinnej, nieruchomość jednorodzinną  

lub budynki firmowe ozdobami świątecznymi. 

2. Konkurs rozpoczyna się 5 grudnia 2017 roku i trwa do 6 stycznia 2018 roku.   

3. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach: 

a) najładniej udekorowany - oświetlony balkon w zabudowie wielorodzinnej; 

b) najładniej udekorowana - oświetlona nieruchomość jednorodzinna; 

c) najładniej udekorowane – oświetlone obiekty firmowe. 

4. W ocenie konkursowej brane będzie pod uwagę: 

a) ogólne wrażenie, 

b) kreatywność, 

c) nawiązanie do tradycji świąt Bożego Narodzenia  

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie od 1 do 3 fotografii oświetlonego 

balkonu w zabudowie wielorodzinnej, nieruchomości jednorodzinnej lub budynków 



firmowych na terenie Tomaszowa Mazowieckiego oraz wypełnienie karty zgłoszeniowej.  

Na podstawie zgłoszeń, komisja konkursowa odwiedzi i oceni wskazane lokalizacje.  

6. Zgłoszenia wraz z fotografiami (w wersji elektronicznej), należy złożyć                        

 w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji do 31 grudnia 2017 roku, w zaklejonej kopercie 

 z dopiskiem „Najpiękniejsze oświetlenie świąteczne – kategoria …..”. 

7. Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać przepisów prawa ani praw osób 

trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych 

norm obyczajowych.   

8. Uczestnik Konkursu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego    oświadcza, iż: 

a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie                          

 do nadesłanych fotografii, 

b) udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na utrwalenie swojego wizerunku i jego 

publiczne rozpowszechnianie w przypadku, gdy zostanie on zwycięzcą Konkursu,  

w szczególności w prasie, TV, materiałach promocyjnych, itp. 

c) udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na wielokrotne (nieograniczone 

ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystanie w całości 

 jak i w dowolnie wybranych fragmentach  ze zgłoszonej fotografii na wszystkich 

dostępnych polach eksploatacji, a w szczególności: 

 utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym 

fotokopiowanie i mikrokopiowanie; 

 wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, 

niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia 

liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do 

częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym                    

na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania  

w inny sposób; 

 wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów 

dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie 

komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami 

 i w dowolnej formie; 

 wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, 

oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie  

i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie 

audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu  

i formatu;  



 publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – 

elektronicznym, cyfrowym itp. Kanale komunikacji publicznej; 

 wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. 

Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego 

postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na 

wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej.   

d) wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do Konkursu była 

wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i wymogów jego publikacji oraz 

rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, 

przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji 

technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, 

ortograficznych i językowych, itp. 

9. Wyboru najładniej udekorowanego obiektu dokona Komisja konkursowa wyłoniona przez 

Organizatora do 7 stycznia 2018 roku na podstawie nadesłanego zgłoszenia. 

10. Spośród zgłoszonych do konkursu obiektów komisja wyłoni: 

 1 najładniej udekorowany – oświetlony balkon w zabudowie wielorodzinnej, 

 1 najładniej udekorowaną – oświetloną nieruchomość jednorodzinną, 

 1 najładniej udekorowane – oświetlone obiekty firmowe. 

Komisja może przyznać również wyróżnienia.    

11. Komisja konkursowa ogłosi zwycięzców podczas koncertu noworocznego 

organizowanego w Tomaszowie Mazowieckim. Wyniki zostaną również opublikowane 

na stronie internetowej miasta www.tomaszow-maz.pl. 

 

NAGRODY 

12. Laureaci zostaną poinformowani indywidualnie (telefonicznie) o planowanym terminie 

wręczenia nagród. 

13. Zwycięzcy Konkursu otrzymają od Organizatora następujące nagrody: 

 Kategoria a) – Nagrodę pieniężną w wysokości 1111 zł brutto 

 Kategoria b) -  Nagrodę pieniężną w wysokości 1111 zł brutto 

 Kategoria c) -  Nagrodę pieniężną w wysokości 1111 zł brutto 

14.  Od nagrody zostanie przez organizatora potrącony podatek w wysokości 111 zł. 

15.  Nagroda zostanie przekazana na wskazany przez zwycięzcę numer rachunku bankowego. 

16. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni warunków określonych niniejszym 

Regulaminem lub nie odbierze nagrody w terminie wyznaczonym przez Organizatora, 

zostanie zdyskwalifikowany z Konkursu, bez możliwości odebrania nagrody 

17. Zwycięzcy przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. 

http://www.tomaszow-maz.pl/


18. Nieprzekazanie nagrody wskutek nie podania danych osobowych i/lub teleadresowych, 

podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez Zwycięzcę Konkursu 

oznacza dyskwalifikację z Konkursu oraz utratę prawa do nagrody. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

17. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej  http://tomaszow-maz.pl/ 

18. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie 

lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane. 

19. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

20. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 

określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Administratorem  danych osobowych jest Organizator, z siedzibą w Tomaszowie 

Mazowieckim przy ul. POW 10/16. Dane Uczestnika będą przetwarzane w celach 

konkursowych oraz w ramach usprawiedliwionego celu administratora dla potrzeb 

marketingu produktów i usług własnych Organizatora. Uczestnikowi przysługuje prawo 

wglądu do danych oraz ich poprawiania. 

21. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.12.2017. 

22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

 

 

 

………………………………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://tomaszow-maz.pl/

