Regulamin konkursu Rabata Konsultacyjna
w ramach konsultacji dotyczących zagospodarowania Skweru Pionierów
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Organizatorem Konkursu jest Prezydent Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78‐100
Kołobrzeg, zwany dalej Organizatorem.
2) Konkurs trwa 6.03.2022 r. od godziny 15:00 do godziny 17:00.
3) Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga
Organizator.
4) Konkurs odbędzie się na Skwerze Pionierów w Kołobrzegu. Uczestnictwo w Konkursie
wymaga obecności Uczestnika w miejscu jego przeprowadzenia.
5) Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
6) Informacje o Konkursie, jak i niniejszy Regulamin, dostępne będą w siedzibie Organizatora
oraz pod adresem: www.i‐kolobrzeg.pl
7) Na potrzeby przeprowadzenia Konkursu nie będą zbierane żadne informacje
o Uczestnikach (Konkurs ma charakter anonimowy).
8) Poprzez udział w konkursie osoby wyrażają zgodę na ewentualną publikację przez
organizatora zdjęć z wydarzenia w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu
na oficjalnych stronach internetowych i w mediach społecznościowych Organizatora.
§2
CEL KONKURSU
Celem Konkursu jest zebranie opinii Mieszkańców dotyczących zagospodarowania Skweru
Pionierów na potrzeby przeprowadzenia konkursu urbanistyczno‐architektonicznego
realizacyjnego na zagospodarowanie ww. skweru.
§3
UCZESTNICY KONKURSU
1) Konkurs nie wymaga wcześniejszego zgłaszania uczestnictwa.
2) Osoby poniżej 13 roku życia powinny brać udział w Konkursie w towarzystwie
pełnoletniego Opiekuna.
3) W Konkursie nie mogą brać udziału osoby współpracujące przy organizacji Konkursu.
§4
CZAS TRWANIA KONKURSU
1) Konkurs rozpoczyna się w dniu 6.03.2022 r. o godzinie 15:00 , a kończy tego samego dnia
o godz. 17.00.
2) Rozstrzygnięcie Konkursu przez Organizatora nastąpi tego samego dnia najpóźniej do 17:15.
§5
ZASADY KONKURSU
1) Osoby chcące wziąć udział w Konkursie powinny:
a) odwiedzić stoisko konsultacyjne w dniu odbywania się Konkursu.
b) przygotować papierowego kwiatka oraz wypełnić ankietę (warunek łączny).
2) W ramach Konkursu ma zostać utworzona „Rabata Konsultacyjna”. Rabata ma stanowić
wydzieloną specjalnie na ten cel przestrzeń na Skwerze Pionierów (np. kawałek trawnika,
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wazon, donica), w której mają być pozostawiane papierowe kwiaty „zasadzone” przez
Uczestników Konkursu.
3) Papierowe kwiaty stanowią losy/prace konkursowe. Losowanie nagród będzie polegać
na przejściu przez Rabatę Konsultacyjną Pani Wiosny, która wybierze kilka z „zasadzonych”
na niej kwiatów. Uczestnicy Konkursu, których kwiaty zostaną wybrane, zostaną
Zwycięzcami Konkursu.
4) Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody na miejscu.
5) Konkurs ma charakter losowania, jednakże losy/prace konkursowe mogą być indywidualnie
pokolorowane. Kolorowa aranżacja na pewno bardziej przykuje uwagę Pani Wiosny.
6) KWIATEK
a) Szablon kwiatka stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.
b) Należy wydrukować szablon i wyciąć kwiatka.
c) Warto pokolorować/ ozdobić kwiatka, co na pewno zwiększy szansę wyboru losu/pracy
konkursowej.
d) Kwiatek powinien zostać przyniesiony na miejsce organizacji Konkursu. Po oddaniu
uzupełnionej ankiety, Organizator Konkursu nada Uczestnikowi numer identyfikacyjny
(identyfikator). Organizator wpisze nadany numer na papierowego kwiatka,
we wskazanym na szablonie miejscu, oraz wyda Uczestnikowi Konkursu potwierdzenie
nadania Identyfikatora. Uwaga! Należy zachować karteczkę, gdyż tylko na jej
podstawie będzie wydawana nagroda!
e) Organizator udostępnia również szablony kwiatków na miejscu. Na jednym ze stoisk
będzie również możliwość ozdobienia kwiatka.
f) Po wpisaniu identyfikatora, Organizator przyczepi kwiatka do patyczka i odda go
Uczestnikowi Konkursu, aby ten wybrał sobie miejsce na Rabacie Konsultacyjnej i tam
„zasadził” swój los/pracę konkursową.
7) ANKIETA
a) Wzór ankiety stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.
b) Należy uzupełnić na miejscu ANKIETĘ dotyczącą zagospodarowania Skweru Pionierów.
c) Uwaga!
Ankietę
można
pobrać
również
ze
strony
http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=135074., wydrukować w domu
i przynieść na stoisko konsultacyjne już uzupełniony dokument.
d) Wydruk ankiety i pozostawienie jej na miejscu jest koniecznym warunkiem udziału
w Konkursie. W Konkursie nie liczą się ankiety uzupełnione online.
e) Z uzupełnioną ankietą należy podejść do Pracownika obsługującego stanowisko
konsultacyjne. Pracownik odbiera uzupełnioną ankietę oraz nadaje Uczestnikowi
numer identyfikacyjny (identyfikator), niezbędny do opisania Kwiatka, o którym mowa
w pkt 6.
§6
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
1) Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyborem najlepszej Pracy
Konkursowej sprawują przedstawiciele Organizatora. Wszelkie wątpliwości związane
z Konkursem należy zgłaszać do osób obecnych na stanowiskach konsultacyjnych.
2) Spośród losów/prac konkursowych pozostawionych na Rabacie Konsultacyjnej przez
Uczestników Pani Wiosna wyłoni cztery Zwycięskie Prace.
3) W Konkursie przewidziana jest nagroda główna – hulajnoga elektryczna o wartości
ok. 1700 zł. Pozostałe nagrody to nagrody rzeczowe o wartości ok. 100 zł.
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4) Zwycięzca konkursu, aby otrzymać nagrodę rzeczową – hulajnogę elektryczną, będzie
zobligowany podać dane osobowe na cele podatkowe, m. in. imię, nazwisko, adres,
właściwy urząd skarbowy.
5) Podatek od nagrody głównej zostanie pokryty ze środków Organizatora.
6) Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom przez Organizatora w dniu konkursu, nie później
niż do godziny 17:30.
§7
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1) Reklamacje można składać wyłącznie w czasie trwania Konkursu.
2) Zgłoszenie reklamacji powinno być ustne, o wynikach postępowania reklamacyjnego
Uczestnik zostanie poinformowany niezwłocznie.
3) Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu
konkursu.
2) Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie,
w każdym czasie trwania Konkursu, pod warunkiem, że nie wpłynie to na uprawnienia
Uczestników Konkursu.
3) Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie Prac,
które nie spełniają warunków Regulaminu (np. posiadają inny niż nadany przez
Organizatora identyfikator) lub naruszają przepisy prawa.
Załącznik nr 1 – Wzór Kwiatka na Rabatę Konsultacyjną
Załącznik nr 2 – Ankieta
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