
REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ 
BOŻONARODZENIOWĄ DEKORACJĘ POSESJI W GMINIE DRELÓW

I. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Drelowie, zwane dalej 
„Organizatorem”

 II. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zewnętrznej lub wewnętrznej, 
bożonarodzeniowej dekoracji posesji prywatnej usytuowanej na terenie Gminy Drelów. 

III. Celem konkursu jest: 
1. Wyłonienie najładniejszej bożonarodzeniowej dekoracji posesji lub wnętrza z terenu 
gminy Drelów. 
2. Wzbogacenie i uatrakcyjnienie wizerunku gminy w okresie świąt Bożego Narodzenia i 
Nowego Roku. 
3. Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych, mających na celu 
podkreślenie zdolności estetycznych oraz umiejętności aranżacji.
4. Wyłonienie i nagrodzenie laureatów konkursu za osobisty wkład i rozwijanie walorów 
estetycznych, upiększenie oraz uatrakcyjnienie zimowego wyglądu Gminy Drelów.
5. Kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowych.

IV. Warunki uczestnictwa: 
1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
2. Konkurs ma charakter dwuetapowy: 
a) zgłoszenie posesji do konkursu, poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej stanowiącej 
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, dostępnej na stronie www.gck.drelow.pl w 
zakładce aktualności. Kartę zgłoszeniową należy przesłać wraz ze zdjęciami zgłaszanej 
udekorowanej posesji (min. jednym -maks. czterema) na adres gck.drelow@gmail.com 
Zdjęcia iluminacji świetlnych należy wykonać po zmroku. Kartę zgłoszeniową wraz ze 
zdjęciami można również dostarczyć osobiście do siedziby instytucji  – ul. Ogrodowa 2, 21-
570 Drelów lub wysłać pocztą tradycyjną. W przypadku wysłania pocztą tradycyjną liczy się 
data wpływu.
 b) wyłonienie laureata konkursu przez Komisję Konkursową powołaną przez Gminne 
Centrum Kultury w Drelowie.
3. Uczestnikami konkursu mogą być osoby zamieszkałe na terenie Gminy Drelów. 
4. Uczestnik konkursu posiada prawo do dysponowania posesją (budynek jednorodzinny lub 
budynek wielorodzinny) zgłaszaną do konkursu lub posiada zgodę właściciela nieruchomości 
na zgłoszenie jej do konkursu. 
5. Jeden Uczestnik konkursu może zgłosić jedną posesję. 
6.Przystępując do konkursu, Uczestnik akceptuje regulamin, zobowiązuje się do jego 
przestrzegania określonych w nim zasad oraz potwierdza, że spełnia wszystkie warunki 
określone niniejszym regulaminem. 
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V. Termin przeprowadzenia konkursu:
1. Termin zgłoszeń upływa dnia 20 grudnia 2021 roku.
2. Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia regulaminu na stronie www.gck.drelow.pl 
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu Facebook i stronie internetowej Gminnego 
Centrum Kultury w Drelowie. 

VI. Kryteria oceny i punktacja 
1. Ustala się następujące kryteria oceny:
a) Wystrój świąteczny w obrębie całej posesji.
b) Iluminacje świąteczne rozświetlające ogród.
c) Iluminacje świąteczne oplatające elewacje budynków. 
d) Nawiązanie do tradycji świąteczno – noworocznej. 
e) Walory estetyczne.
f) Oryginalność dekoracji i pomysł na ozdobienie posesji, walory estetyczne. 
g) Ilość użytych lampek/ nocne oświetlenie. 
h) Zdobienia i dekoracje wewnątrz domu.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Komisję konkursową do rozstrzygnięcia konkursu powołuje Gminne Centrum Kultury w 
Drelowie. 2. W terminie pomiędzy 21 a 23 grudnia Komisja dokona przeglądu kart 
zgłoszeniowych, a także o ile zajdzie potrzeba dokona oględzin w terenie wybranych posesji, 
biorących udział w konkursie
3. Wyłonienie przez komisję konkursową laureatów konkursu.
4. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
5. Zwycięzcy konkursu o terminie i miejscu wręczania wyróżnienia zostaną powiadomieni 
pisemnie lub telefonicznie. 

VIII. Nagrody : 
1. Zostaną przyznane trzy nagrody w formie rzeczowej w postaci kompletów 
oświetleniowych do dekorowania posesji.

IX. Ogłoszenie wyników: 
1. Odbiór nagród będzie możliwy w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Drelowie od dnia 
30 grudnia w godzinach pracy instytucji. 
3. Zwycięzcy konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 
4. Wyniki konkursu ogłoszone będą po zakończeniu konkursu oraz opublikowane na profilu 
Facebook i stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury w Drelowie. 
5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska, adresu) będzie 
przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi konkursu nagrody w przypadku wygranej. 



X. Postanowienia końcowe: 
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo określenia liczby zwycięzców jak i przyznania miejsc ex 
aequo. 3. Każdy uczestnik wyraża zgodę na upublicznienie swojego imienia i nazwiska jak 
również zdjęć posesji i informacji o uzyskanej przez niego nagrodzie na stronie profilu 
Facebook i stronie internetowej Organizatora.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników konkursu 
nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych. 
5. Gminne Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania 
przyczyny. 
6. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.gck.drelow w zakładce Aktualności.
7. Wszelkie informacje o konkursie w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie
charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego 
regulaminu.
8. Wszelkich dodatkowych informacji o konkursie udziela: Gminne Centrum Kultury w 
Drelowie, tel. 83 372 01 54

http://www.gck.drelow/

