Konkurs „Wielkanocna Palma ”
REGULAMIN
Cel konkursu:
Celem konkursu jest podtrzymanie tradycji związanej ze Świętami Wielkanocnymi oraz stworzenie
niepowtarzalnej atmosfery Świąt. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy rewitalizowanych
osiedli: Warty, Szymańskiego (TAZ), Stary Rynek, Obrońców Poczty Gdańskiej, Piłsudskiego,
Park Mickiewicza
Organizator:
Urząd Miejski w Zawierciu
MOPS Zawiercie w ramach projektu 9.1.1. „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego na
lata 2020-2022” II etap.
Referat Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Zawierciu
Uczestnictwo i zasady konkursu:
1.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:


Najładniej udekorowana Wielkanocna Palma



Najwyższa Wielkanocna Palma

Każdy uczestnik może zgłosić swój udział tylko w jednej kategorii.
2.

3.

W ocenie konkursowej liczą się:


Ogólne wrażenie estetyczne



Pomysłowość i oryginalność



Nawiązanie do tradycji Świąt Wielkanocnych

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie fotografii przygotowanych prac i
przekazanie fotografii wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową. Kartę można pobrać na
stronie www.zawiercie.eu w zakładce

Dla mieszkańców>>Rewitalizacja>>Konkursy.
4.

Wypełnione zgłoszenie wraz z fotografiami należy przesłać na adres
rewitalizacja@zawiercie.eu lub złożyć osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem
„KONKURS Wielkanocna Palma” w siedzibie MOPS Zawiercie
ul. Niedziałkowskiego 22 ( wystawiona skrzynka podawcza)

lub do Referatu Rewitalizacji Urzędu Miasta Zawiercie, ul. Marszałkowska 19
5.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do dnia 26 marca 2021 r.

6.

Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac i wyłoni
zwycięzców.

7.

W konkursie przewidziane atrakcyjne nagrody rzeczowe.

8.

Komisja Konkursowa ogłosi oficjalną listę zwycięzców do 31 marca 2021 r. na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Zawierciu www.zawiercie.eu i MOPS Zawiercie
www.mopszawiercie.pl oraz w serwisie społecznościowym Facebook na profilu Referatu
Rewitalizacji i MOPS Zawiercie

9.

Dodatkowe informacje związane z konkursem można uzyskać telefonicznie:
Referat Rewitalizacji, tel. 32 494 13 93
MOPS Zawiercie, tel. 32 494 13 98 w. 11

KARTA ZGŁOSZENIOWA
udziału w konkursie „Wielkanocna Palma”

Imię i Nazwisko

Adres

Nr Telefonu

E- mail

Osiedle

Zgłaszam swój udział w konkursie w kategorii*
o Najładniej udekorowana Wielkanocna Palma
o Najwyższa Wielkanocna Palma
*zaznacz jedną kategorię
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na podanie mojego
imienia i nazwiska wraz z załączonymi fotografiami do publicznej wiadomości. Jednocześnie
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów niniejszego konkursu.

…………..………………………………
Data, czytelny podpis

