
 

 

Zarządzenie Nr 155/2014 

Burmistrza Karczewa 

z dnia 12 grudnia 2014 roku 

 
w sprawie ogłoszenia VIII Bożonarodzeniowego konkursu „Na najpiękniejszy 

wystrój świąteczny posesji w Gminie Karczew w 2014 r.” 

 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594 ze zmianami) zarządza się, co następuje:  

 

§ 1. Ogłasza się VIII Bożonarodzeniowy konkurs „Na najpiękniejszy wystrój świąteczny  

posesji w Gminie Karczew w 2014 r.” zwany dalej konkursem. 

  

§ 2. Konkurs należy przeprowadzić według zasad określonych w Regulaminie 

konkursu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

  

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 Burmistrz Karczewa 

          inż. Władysław Dariusz Łokietek 

 



Załącznik 

do Zarządzenia Nr 155/2014  
Burmistrza Karczewa 

 z dnia 12 grudnia 2014 r.  
  

Regulamin  

VIII edycji konkursu Bożonarodzeniowego na  

„Najpiękniejszy wystrój świąteczny posesji  

w Gminie Karczew 2014 r.” 
 

I. Cel konkursu: 

1. Celem konkursu jest upiększenie, podniesienie atrakcyjności i walorów estetycznych gminy 

Karczew oraz podkreślenie wyjątkowości Świąt Bożego Narodzenia poprzez dekorację 

posesji i balkonów.  

 

II. Organizatorzy konkursu: 

1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Karczewa.  

2. W imieniu Burmistrza Karczewa prace związane z konkursem koordynuje Wydział 

Organizacji i Nadzoru. 

 

III. Termin przeprowadzenia konkursu: 

1. Od 16 grudnia 2014 roku do 5 stycznia 2015 roku. 

 

IV. Uczestnicy konkursu: 

1. Udział w konkursie mogą brać właściciele, najemcy lub dzierżawcy posesji oraz instytucje             

z terenu Gminy Karczew. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału Laureaci VI i VII edycji Bożonarodzeniowego konkursu 

na najpiękniejszy wystrój świąteczny posesji w Gminie Karczew 2013. 

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miejskiego w Karczewie. 

 

V. Tryb zgłaszania nieruchomości do konkursu: 

1. Do konkursu można zgłosić dekorację świąteczną: 

1) budynków indywidualnych, 

2) ogródków przydomowych, 

3) ogrodzeń  przydomowych, 

4) budynków użyteczności publicznej, np. tereny wokół restauracji, szkół, przedszkoli, 

kościołów, instytucji, 

5) osiedli mieszkaniowych (spółdzielnie, wspólnoty, budynki komunalne). 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie pisemnego zgłoszenia  

do konkursu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2015 roku na karcie 

zgłoszeniowej stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie pisemnego zgłoszenia zawierającego: 

imię i nazwisko, adres, numer telefonu, tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, PESEL, nr NIP 

oraz akceptację regulaminu i złożenie go w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego                                 

w Karczewie w terminie do dnia 05.01.2015 r. 

4. Karty zgłoszeniowe dostępne są w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego                     

w Karczewie w godz. od 8
00

 do 16
00 

oraz na stronie internetowej Gminy Karczew. 

5. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na oględziny posesji,  

a także prezentację zgłoszonego obiektu i dekoracji oraz danych osobowych zgłaszającego               

w mediach. 

6. Uczestnicy są zobowiązani do przechowywania kopii karty zgłoszeniowej, 

z potwierdzeniem jej złożenia w Urzędzie Miejskim, do czasu rozstrzygnięcia konkursu. 

  

 



 

 

 

 VI. Warunki przeprowadzenia konkursu: 

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia konkursu, 

jeżeli nie wpłyną do Urzędu Miejskiego w Karczewie, co najmniej 2 zgłoszenia.   

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie rozpatrywania zgłoszeń, które wpłyną do 

Urzędu Miejskiego po terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie. 

3. Ostateczną decyzję w sprawie przeprowadzenia lub odstąpienia od przeprowadzenia 

konkursu podejmuje Komisja Konkursowa. 

4. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

 

 VII. Kryteria oceny:                   
1. Staranność wykonania. 

2. Innowacyjność dekoracji i pomysł na ozdobienie posesji. 

3. Kompozycja przestrzenna. 

4. Walory estetyczne. 

 

 VIII. Komisja konkursowa:                                                                                                                                                                                      
1. Oceny posesji dokonywać będzie Komisja Konkursowa w składzie: 

1) Przewodniczący – Krzysztof Szczegielniak 

2) Członek – Marta Okońska, 

3) Członek – Joanna Szczeplik. 

2. Komisja konkursowa dokona indywidualnej oceny na Karcie Oceny, stanowiącej załącznik nr 

2 do niniejszego Regulaminu. Przyjmuje się skalę ocen od 1 do 10 punktów. Ocena 

ostateczna jest wyliczoną średnią arytmetyczną ocen punktowych poszczególnych członków 

komisji. W przypadku równej ilości punktów decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 

3. Posesja, która zostanie najwyżej oceniona otrzyma tytuł „Najładniejszego 

Bożonarodzeniowego Wystroju na terenie Gminy Karczew w roku 2014” oraz nagrodę 

Burmistrza Karczewa. Organizator przewiduje możliwość przyznania wyróżnień.  

4. Komisja konkursowa ogłosi wyniki konkursu do 10 stycznia 2015 r. 

 

IX. Rozstrzygnięcie konkursu: 

1. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Gminy Karczew. 

2. Zwycięzcy konkursu o terminie i miejscu wręczenia nagród zostaną powiadomieni 

telefonicznie. 

 

X. Nagrody: 

1.  I miejsce – 700 zł, 

2.  II miejsce – 500 zł, 

3.  III miejsce – 300 zł. 

 

XI. Postanowienia końcowe: 

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Wydziale Organizacji i Nadzoru Urzędu 

Miejskiego w Karczewie pod nr tel. (22)  780 65 16 wew. 127          

        

 

    

Burmistrz Karczewa 

           inż. Władysław Dariusz Łokietek 

 

 

 

 



                                                                                    Załącznik nr 1  

                                        do Regulaminu 

  

 

 

Imię i nazwisko zgłaszającego ……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszym zgłaszam swój udział w VIII edycji konkursu Bożonarodzeniowego na  

„Najpiękniejszy wystrój świąteczny posesji w Gminie Karczew 2014 r.” 

  

 

 

                                                                                            ................................................... 

                                                                                                         Podpis 

 

Potwierdzenie złożenia zgłoszenia: 

 

 

 

 

 

................................................................... 

Data i pieczęć Kancelarii Urzędu Miejskiego 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA                                                                                                                                                     

DO VIII EDYCJI KONKURSU BOŻONARODZEBIOWEGO NA  

„NAJPIĘKNIEJSZY WYSTRÓJ ŚWIĄTECZNY POSESJI  

W GMINIE KARCZEW 2014”  

 

Dane kandydata 

 

Adres 

(ulica, nr budynku) 

 

UWAGI  

PESEL 

 

…………………….… 

 

  

  Tytuł prawny  

do lokalu mieszkalnego 

 

………………………… 

 

Nr NIP 

 

………………………… 

 

Telefon kontaktowy Wystrój posesji może być oceniony w: 

 

...................................................................... 

Proszę podać sugerowane dni tygodnia oraz godziny 

( poniedziałek – piątek w godz. 16:00 – 18:00) 



                                                                                    Załącznik nr 2  

                                        do Regulaminu 

  

 

 

KARTA OCENY 
  

 

………………………………………………………………..…………………………… 
Adres posesji 

 

 

Członek komisji: …………………………............................................................................................. 

 

 

KRYTERIUM ILOŚĆ 

PRZYZNANYCH 

PUNKTÓW 

 

UWAGI 

 

Staranność wykonania 

 

  

 

Innowacyjność dekoracji i pomysł na ozdobienie posesji 

 

  

 

Kompozycja przestrzenna. 

 

  

 

Walory estetyczne 

 

  

 

SUMA PUNKTÓW 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                   .......................................................... 

                                                                                         data i podpis członka Komisji 

    

 

 
 
 

 


