WÓJT GMINY Ułęż
Ogłasza konkurs na najładniejszą
Bożonarodzeniową dekorację posesji i wsi
Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 22 grudnia 2011 roku do 12 stycznia 2012
roku według Regulaminu, który publikujemy poniżej. Komisja powołana przez Wójta Gminy
w ramach objazdu wszystkich miejscowości dokona wytypowania najładniej udekorowanej
posesji i wsi według kryteriów ujętych w regulaminie.
REGULAMIN KONKURSU NA
NAJŁADNIEJSZĄ BOŻONARODZENIOWĄ
DEKORACJĘ POSESJI I WSI
1. Cel konkursu
- wyłonienie najładniejszej i najciekawszej dekoracji świątecznej w obrębie całej posesji i
odrębnie wsi ,
- wzbogacenie i uatrakcyjnienie wizerunku gminy w okresie świąt Bożego Narodzenia i
Nowego Roku ,
- promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych, mających na celu
podkreślenie radosnego nastroju w okresie świąteczno-noworocznym,
- usatysfakcjonowanie laureatów konkursu za osobisty lub w przypadku wsi zbiorowy wkład
w rozwój walorów estetycznych gminy,
- inspirowanie mieszkańców wsi do współtworzenia atmosfery świąt Bożego Narodzenia
poprzez dekorowanie swoich posesji i wsi oświetleniem świątecznym.
2. Termin przeprowadzenia konkursu:
Od 22 grudnia 2011 roku do 12 stycznia 2012 roku.
3. Uczestnicy konkursu:
Do konkursu przystąpić mogą osoby fizyczne, które są właścicielami lub zarządcami
nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi.
Uczestnikiem konkursu może być także wieś sołecka gminy Ułęż.
4. Warunki konkursu
Komisja konkursowa samodzielnie zaproponuje nieruchomość do udziału w konkursie po
objeździe wszystkich miejscowości.
5. Kryteria oceny i punktacja
Ustala się następujące kryteria i maksymalną punktację :
1) w przypadku zgłoszeń osób fizycznych :
a. Wystrój świąteczny w obrębie całej posesji do 20 pkt.
b. Iluminacje świąteczne rozświetlające ogród do 20 pkt.
c. Iluminacje świąteczne oplatające elewacje budynków do 20 pkt
d. Nawiązanie do tradycji świąteczno – noworocznej do 20 pkt.
e. Walory estetyczne w tym odpowiednie zimowe utrzymanie obejść do 20 pkt.
f. Oryginalność dekoracji i pomysł na ozdobienie posesji do 20 pkt.

2) w przypadku wsi :
a. wystrój świąteczny miejsc użyteczności publicznej do 20 pkt
b. harmonia z otoczeniem do 20 pkt
c. zimowe utrzymanie chodników lub obejść miejsc użyteczności publicznej – 20 pkt.

6. Rozstrzygnięcie konkursu.
a. Komisję konkursowa do rozstrzygnięcia konkursu powołuje Wójt Gminy Ułęż ,
b. w skład komisji wchodzą :
- po jednym przedstawicielu każdej komisji stałej Rady Gminy w Ułężu,
- jeden przedstawiciel Urzędu Gminy w Ułężu
- jeden przedstawiciel Gminnego Ośrodka Kultury w Ułężu.
c. w czasie trwania konkursu komisja dokona przeglądu posesji i wsi biorących udział w
konkursie i sporzadzi z tego przeglądu protokół,
d. protokół komisja przedstawia Wójtowi Gminy Ułęż,
e. Wójt Gminy podejmuje decyzje o przyznaniu nagród w oparciu o środki zabezpieczone w
budżecie gminy,
f. Zwycięzcy konkursu o terminie i miejscu wręczania nagród zostaną powiadomieni
pisemnie.
7. Nagrody
1) W każdej z kategorii tzn. Osobno dla osób fizycznych i dla wsi sołeckich przyznane
zostana nagrody za I, II i III miejsce.
2) Przewiduje się także możliwość przyznania wyróżnień.
3) Na wniosek komisji konkursowej może nastąpić inny rozdział nagród aniżeli określono w
pkt. 1.
4) Wójt Gminy przyznaje nagrodę wydając zarządzenie.
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