
  

REGULAMIN   KONKURSU
 „NAJPIĘKNIEJSZA   WITRYNA   ŚWIĄTECZNA   2016”

I. Organizator

1) Organizatorem konkursu „Najpiękniejsza witryna świąteczna 2016” jest Prezydent
Miasta Płocka - Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock.

2) W imieniu  Prezydenta  Miasta  Płocka  prace  związane  z  konkursem koordynuje
Referat  Rewitalizacji  i  Estetyzacji  Miasta  w  Wydziale  Rozwoju  i  Polityki
Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka tel. 24 367-14-53, 367-17-68.

II. Cel

Celem  konkursu  jest  promowanie  dobrych  wzorców  estetycznych  poprzez  poprawę
wizerunku przestrzeni publicznych oraz nagrodzenie najciekawszej świątecznej dekoracji
o tematyce bożonarodzeniowej.

III. Uczestnicy

Do konkursu mogą zgłaszać się osoby posiadające tytuł  prawny do lokalu handlowo-
usługowego bezpośrednio dostępnego z przestrzeni publicznej położonego w granicach
administracyjnych miasta Płocka lub osoby uprawnione do ich reprezentowania. 

IV. Zgłoszenia

1) Zgłoszenie  udziału  w  konkursie  następuje  z  chwilą  złożenia  karty  zgłoszenia,
stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu. 

2) Kartę zgłoszenia można pobrać w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Płocka
(wejście  od ul.  Zduńskiej,  stanowisko  nr  4),  a  także  ze  strony Urzędu Miasta
Płocka www.rozwojmiasta.plock.eu  .

3) Wypełnioną  kartę  zgłoszenia  należy  przesłać  drogą  elektroniczną  na  adres
mailowy: estetyka  @plock.eu lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta
Płocka (wejście od ul. Zduńskiej, stanowisko nr 4).

4) Udział w konkursie jest bezpłatny.
5) Zgłoszenie  do  konkursu  jest  równoznaczne  ze  zgodą  na  oględziny  zgłoszonej

witryny,  a  w  przypadku  nagrodzonych  lub  wyróżnionych  witryn  na  publikację
zgromadzonej  dla  potrzeb  konkursu  dokumentacji  fotograficznej  oraz  imienia
i nazwiska/nazwy  laureata  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta  Płocka,
w mediach lokalnych oraz w materiałach promocyjnych Miasta Płocka.

6) Osoba  biorąca  udział  w  konkursie  oświadcza,  że  zapoznała  się  z  niniejszym
regulaminem i akceptuje jego treść. 

 V. Ocena

1) Wyboru  najładniejszej  witryny  dokona  powołany  Zarządzeniem  Nr  2227/2016
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 lipca 2016 roku Zespół ds. Estetyki Miasta
przyjmując następujące kryteria:

a) oddziaływanie na przestrzeń publiczną (0-5 pkt);
b) wpisanie projektu w otoczenie / kontekst miejsca (0-5 pkt);
c) pomysłowość / kreatywność, jakość wykonania (0-5 pkt);
d) oświetlenie/ iluminacja (0-5 pkt).
e) ogólne wrażenie (0-5 pkt)

2) Decyzja Zespołu ds. Estetyki Miasta jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
3) Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu oraz o terminie wręczenia

http://www.plock.eu/
mailto:rewitalizacja@plock.eu


dyplomów przez Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta. 
4) Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) wykluczenia  z  udziału  w  konkursie  tych  zgłoszeń,  które  nie  spełniają
warunków niniejszego regulaminu;

b) odstąpienia od przeprowadzenia konkursu jeżeli wpłyną mniej niż 3 karty
zgłoszenia. 

VI. Terminy

Terminarz Konkursu:
• przyjmowanie zgłoszeń: 1 - 9 grudnia 2016 r.
• dokonanie  przez  Zespół  ds.  Estetyki  Miasta  przeglądu  witryn  zgłoszonych

do konkursu: 12-14 grudnia 2016  r.
• ogłoszenie  wyników  konkursu  i  wręczenie  dyplomów:  podczas  „Wigilii  przed

Ratuszem” 21 grudnia 2016 r. 

VII. Nagrody

1) Zwycięska witryna otrzyma tytuł "Najpiękniejsza witryna świąteczna 2016"
2) W konkursie przewiduje się możliwość przyznania wyróżnień.


