
 

 

Regulamin konkursu  

na  

NAJPIĘKNIEJSZY ZIMOWY BALKON  

 

1. Organizatorem konkursu jest Wieluński Dom Kultury. 

2. Konkurs na „Najpiękniejszy zimowy balkon” adresowany jest do mieszkańców 

Gminy Wieluń  

3. Celem konkursu jest : 

- Podniesienie estetyki balkonów architektury mieszkalnej w naszej gminie 

- Wyrabianie u mieszkańców nawyku dbałości o otoczenie, w którym żyjemy 

- Inspirowanie mieszkańców naszej gminy do współtworzenia świątecznej 

atmosfery w mieście poprzez upiększanie balkonów  

- Wzbogacanie i uatrakcyjnianie wizerunku miasta i gminy 

 

4. Ocenie będą podlegały: 

 kompozycja i nastrojowość dekoracji 

 zgoda z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi 

człowieka  

 nawiązanie do przyrodniczych, społecznych i kulturowych tradycji 

 ogólne wrażenie estetyczne 

 

5. Uczestnik  Konkursu winien złożyć w sekretariacie WDK lub przesłać drogą 

elektroniczną na adres: k.laskawiec@wdkwielun.pl : 

  Fotografie udekorowanego balkonu  

 KARTĘ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE.                                                                                            

Kartę Zgłoszenia Udziału w Konkursie można odebrać  

           w sekretariacie WDK lub pobrać ze strony internetowej     

www.wdkwielun.pl. 

 

6. Termin przyjmowania Zgłoszeń Udziału w Konkursie mija 30 grudnia 2016 r. 

mailto:k.laskawiec@wdkwielun.pl
http://www.wdkwielun.pl/


7. Balkony będą ocenianie przez Komisję powołaną przez Dyrektora WDK.  

Na podstawie przesłanych zdjęć ŚNIEŻNA DRUŻYNA, powołana do oceny 

balkonów, dokona konfrontacji nadesłanych materiałów ze zgłoszonymi 

balkonami w terenie. 

8. Spośród ocenionych balkonów Komisja wyłoni 3 zwycięzców.  Laureaci Konkursu 

o wynikach zostaną poinformowani telefonicznie.  

9. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody finansowe: 

 I miejsce – 500 zł 

 II miejsce – 300 zł 

 III miejsce – 200 zł  

           Jury zastrzega sobie prawo nie przyznać miejsca. 

10. Podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 4 stycznia 2017 r.   

           o godz. 18.00 w sali widowiskowej WDK przy ul. Krakowskie Przedmieście 5. 

           Uroczystość uświetni Koncert Noworoczny. 

11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Wieluńskiego 

Domu Kultury i facebooku. 

12.  Decyzje Komisji są ostateczne. 

13. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację Regulaminu. 

14. Koordynator konkursu: Katarzyna Łaskawiec, tel. 669401266 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         
KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU 

w konkursie na NAJPIĘKNIEJSZY ZIMOWY BALKON 
 

Zgłaszam swój udział w Konkursie na NAJPIĘKNIEJSZY ZIMOWY BALKON: 

 
Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu:  

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Nr telefonu ……………………………………………… 

 

Adres posesji, na której jest balkon zgłoszony do Konkursu:  

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Oświadczam, że : 
 

1. Zapoznałem/am  się z Regulaminem Konkursu . 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora 

w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 

883 z późniejszymi zmianami) 

3. Wyrażam zgodę na bezpłatną publikację zdjęć nadesłanych Organizatorowi tego 

Konkursu w materiałach promocyjnych WDK oraz na stronach internetowych.  

4. Wyrażam zgodę na publikację swojego wizerunku i zamieszczania danych 

osobowych w celach promocyjnych Wieluńskiego Domu Kultury. 

 

 

 

……………………………………………………………. 
                                                                                                Data i podpis Uczestnika Konkursu  

 

 

 


