
ZARZĄDZENIE NR 432/ 2019
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu „Jest taki świąteczny czas…”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) zarządzam co następuje:

§ 1. Prezydent Miasta Suwałk ogłasza konkurs pod nazwą „Jest taki świąteczny czas…” zwany 
dalej „konkursem”.

§ 2. Warunki konkursu określa Regulamin konkursu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 3. Oceny zgłoszeń , które wpłyną w ramach konkursu dokona komisja w składzie:
1. Magdalena Ferenc – przewodniczący,
2. Andrzej Laszkowski – członek komisji,
3. Kamil Sznel – członek komisji.
§ 4. Wzór zgłoszenia udziału w konkursie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kultury i Sportu.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 432/ 2019

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 26 listopada 2019 r.

Regulamin konkursu Prezydenta Miasta Suwałk pod nazwą ,,Jest taki świąteczny czas…”

1) Konkurs nosi nazwę ,,Jest taki świąteczny czas…”.
2) Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Suwałk.
3) Czynności organizacyjno – techniczne dotyczące konkursu wykonuje Wydział Kultury

i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
§ 2. Cele Konkursu

1) Celem konkursu jest wyeksponowanie niezwykle ważnego w polskiej tradycji okresu świąt 
Bożego Narodzenia, poprzez nagrodzenie i wyróżnienie piękna i estetyki świątecznych 
dekoracji na terenie Miasta Suwałki, w tym:
a) propagowanie estetycznego wyglądu obiektów, budynków i miejsc na terenie miasta Suwałki 

nadających mu wyjątkowy, świąteczny klimat;
b) pokazywanie pozytywnego wpływu oświetlenia świątecznego na rozwój działalności 

kulturalnej, osobistej mieszkańców oraz współodpowiedzialność za wygląd estetyczny 
miasta;

c) pobudzenie aktywności i inicjatyw mieszkańców w dbaniu o wygląd oraz estetykę otoczenia, 
pozytywny wpływ na nastrój i samopoczucie mieszkańców;

d) zwiększenie atrakcyjności Miasta Suwałki w okresie zimowym;
e) promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych, mających na celu 

podkreślenie radosnego nastroju w okresie świąteczno-noworocznym;
f) inspirowanie mieszkańców miasta do współtworzenia atmosfery świąt Bożego Narodzenia.
§ 3. Warunki uczestnictwa oraz tryb zgłaszania posesji do Konkursu

1) Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy pełnoletni mieszkańcy Miasta Suwałki, którzy 
dokonają zgłoszenia w określonym w regulaminie terminie;

2) Jeden uczestnik Konkursu może zgłosić jedną nieruchomość w jednej z dwóch kategorii:
a) w kategorii wolnostojący dom jednorodzinny;
b) w kategorii wystrój świąteczny balkonu obiektu mieszkaniowego w budynku 

wielorodzinnym.
3) Warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie pisemnego zgłoszenia świątecznej dekoracji 

posesji do Konkursu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w nieprzekraczalnym 
terminie do 30 grudnia 2019 roku.

4) Udział w konkursie jest dobrowolny, a podanie związanych z nim danych osobowych jest 
niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

5) Karty zgłoszeniowe dostępne są na portierni Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 
ul. A. Mickiewicza 1, w Wydziale Kultury i Sportu (pokój 208) ul. Noniewicza 71A oraz na 
stronie internetowej www.um.suwalki.pl  .

6) Wypełnione zgłoszenia należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego
w Suwałkach (pokój nr 5) ul. A. Mickiewicza 1.

7) Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na oględziny zgłoszonej dekoracji.
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8) O terminie oględzin posesji uczestnicy zostaną poinformowani za pomocą systemu sms.
9) W konkursie nie mogą brać udziału posesje pracowników organizatora konkursu ani 

członków komisji konkursowej, a także laureaci 2 poprzednich edycji konkursu.
10) Przystępując do Konkursu, uczestnik akceptuje Regulamin, zobowiązuje się do przestrzegania 

określonych w nim zasad oraz potwierdza, że spełnia wszystkie warunki określone niniejszym 
Regulaminie.
§ 4. Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody

1) Oceny zgłoszonych do Konkursu posesji dokona powołana przez organizatora komisja 
konkursowa.

2) Z przebiegu posiedzenia komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół.
3) Nagrodzone zostaną trzy najlepiej udekorowane posesje w dwóch kategoriach: w kategorii 

wolnostojący dom jednorodzinny oraz w kategorii wystrój świąteczny balkonu obiektu 
mieszkaniowego w budynku wielorodzinnym.

4) Dla zwycięzców przewidziano następujące nagrody pieniężne:
a) wolnostojący dom jednorodzinny:

I miejsce: 1000 zł
II miejsce: 800 zł
III miejsce: 600 zł

b) wystrój świąteczny balkonu obiektu mieszkaniowego w budynku wielorodzinnym:
I miejsce: 800 zł
II miejsce: 600 zł
III miejsce: 400 zł

5) Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość przyznania nagród równorzędnych.
5) Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 5. Kryteria oceny
1) Wystrój świąteczny w obrębie całej posesji;
2) Iluminacje świąteczne rozświetlające ogród;
3) Iluminacje świąteczne oplatające elewacje budynków;
4) Nawiązanie do tradycji świąteczno – noworocznej;
5) Walory estetyczne;
6) Oryginalność dekoracji i pomysł na ozdobienie posesji;
7) Harmonia z otoczeniem;
8) Wykorzystanie barw i logo „Pogodne Suwałki”.

§ 6. Rozstrzygnięcie Konkursu
1) O czasie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu każdy z uczestników zostanie poinformowany 

listownie.
2) Wyniki konkursu wraz z dokumentacją fotograficzną zostaną opublikowane na stronie 

internetowej www.um.suwalki.pl  oraz w portalu społecznościowym Facebook.
§ 7. Postanowienia końcowe

1) Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Magdalena Ferenc, podinspektor
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w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach, nr tel. 87 563 56 11.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 432/ 2019

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 26 listopada 2019 r.

ZGŁOSZENIE
do udziału w konkursie „Jest taki świąteczny czas…”

Kategorie:
1. Wolnostojący dom jednorodzinny.
2. Wystrój świąteczny balkonu obiektu mieszkaniowego w budynku wielorodzinnym.

(podkreślić właściwą kategorię)
Zgłaszający:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………...
Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………
Numer telefonu kontaktowego: …………………………………………………………………

Adres/położenie obiektu:
…………………………………………………………………………………….…………..…

………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………...........................

………………………. …………………………….
(data) (podpis/pieczątka zgłaszającego)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres, numer 

telefonu) dla potrzeb niezbędnych do wzięcia udziału w konkursie „Jest taki świąteczny czas”. 
Niniejsze oświadczenie jest zgodą w rozumieniu art. 4 pkt 11 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych (RODO).

…………………………………                                    …………………………………..
(data i miejscowość)                                                                                   (podpis)
Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (D. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych jest  Urząd Miejski w Suwałkach,
z siedzibą  przy  ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, tel. 87 562 80 00.

2. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem: 
iod@um.suwalki.pl

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do wzięcia udziału 
w konkursie pn. „Jest taki świąteczny czas…”.

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
W każdym momencie może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę.

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane.
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do terminu zrealizowania wniosku, a od tego terminu 

archiwizowane.
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7. W każdej chwili ma Pani/Pan  prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,  
lub ograniczenia zakresu, w którym są przetwarzane.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, co do przetwarzania  
Pańskich danych osobowych.

9. Podanie  Pani/Pana danych osobowych jest nieobowiązkowe, jednak niezbędne do właściwej 
realizacji zadania.

10. Pani/ Pana dane  nie będą przetwarzane w innym celu niż podany w zgłoszeniu.
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