
-1-

                                                                                                                                                                                                                                                                
Załącznik do zarządzenia Nr 2575/2009

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 listopada 2009 r.

REGULAMIN  KONKURSU 

na „ najładniejszą dekorację bożonarodzeniową w Krakowie”

(zwany dalej „Regulaminem”)

1. Informacje o organizatorze konkursu

1) Organizator: Biuro Marketingu Turystycznego Miasta Urzędu Miasta Krakowa
z siedzibą w Krakowie, plac Wszystkich Świętych 3-4, zwane w dalszej części 
„Organizatorem” 
2) Partner: Krakowska Kongregacja Kupiecka, z siedzibą  w Krakowie, ul. Garbarska 14

2. Forma konkursu i czas trwania

1) Konkurs jest jednoetapowy.
2) Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą 

na terenie Gminy Miasta Krakowa.
3) Konkurs trwa od 27.11.2009 r. do 6.01.2010 r.
4) Konkurs będzie przeprowadzony na terenie Gminy Miasta Krakowa.

3. Przedmiot konkursu

1) Przedmiotem konkursu jest wybór najładniejszej, w ocenie Komisji Konkursowej, 
dekoracji bożonarodzeniowej obiektu użyteczności publicznej (restauracje, hotele, 
sklepy, banki, etc.) np. witryna z ewentualną wystawką, wejście, korytarz,
w dwu kategoriach:

A. dekoracja  bożonarodzeniowa z elementami krakowskimi (architektura, historia) –
nagroda dla właściciela oraz ewentualnie wyróżnienie dla projektanta dekoracji (po 
przedstawieniu projektu zrealizowanej dekoracji).

B. dowolna dekoracja bożonarodzeniowa

2) Celem konkursu jest zachęcenie przedsiębiorców do pełniejszego udziału w 
dekorowaniu Krakowa w okresie Bożonarodzeniowym.
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4. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1) Uczestnikami Konkursu mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą na 
terenie Gminy Miasta Krakowa.

2) Podmioty zlokalizowane przy placach miejskich administrowanych przez Wydział 
Spraw Administracyjnych UMK mogą zostać zwolnione, na czas trwania konkursu,
z opłat związanych z ekspozycją dekoracji bożonarodzeniowych z jednej lub dwóch 
stron witryny lub wejścia, pod warunkiem, że dekoracja:

 będzie wolna od reklam i logotypów handlowych
 będzie stanowiła integralną część dekoracji witryny, wejścia, korytarza
 nie będzie kolidowała z sąsiednimi użytkownikami,

po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządającym (Wydział Spraw Administracyjnych 
UMK, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków)

3) Ewentualne wystawki przy witrynach lub wejściach muszą zostać czasowo usunięte na 
dzień 31.12.2009 r.

4) Podmioty biorące udział w kategorii A, o której mowa w ust. 3 pkt 1),  Konkursu mają
możliwość nieodpłatnego wypożyczenia z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 
szopek krakowskich (eksponaty muzealne), które mogłyby stanowić element dekoracji 
bożonarodzeniowej. Wypożyczenie będzie się odbywało na podstawie odrębnej umowy 
podpisywanej bezpośrednio z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa – Oddział 
Kamienica Hipolitów, Plac Mariacki 3, 31-042 Kraków, tel. (12) 422-42-19,
e-mail: hipolitow@mhk.pl. Ilość szopek jest ograniczona.

5. Sposób zgłoszenia do konkursu

1) Aby zgłosić obiekt użyteczności publiczej do udziału w Konkursie należy przesłać 
zgłoszenie na adres Biuro Marketingu Turystycznego Miasta Urząd Miasta Krakowa, 
pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków z dopiskiem „KONKURS” lub na adres 
e-mail: marketing@um.krakow.pl w terminie do dnia 30.12.2009 r. – decyduje data 
doręczenia do BT. Uczestnicy Konkursu mają obowiązek dostarczyć na ww. adres 
dokumentację zdjęciową zgłaszanej dekoracji (maksimum 3 zdjęcia - wielkość pliku nie 
powinna być większa niż 150 KB /każde/, rozmiar zdjęcia nie większy niż 1024x 768 
pikseli).

2) Warunkiem tego, aby dane zgłoszenie było brane pod uwagę w Konkursie jest 
dostarczenie Organizatorowi kopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej lub wypisu z KRS-u, a także podanie dokładnego adresu 
korespondencyjnego (miasto, kod pocztowy, ulica, numer budynku i numer lokalu -
jeżeli jest, telefonu do kontaktu) oraz dokładnej lokalizacji zgłaszanego obiektu i 
dokumentacji zdjęciowej, o której mowa w punkcie 1.

3) Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie tych zgłoszeń, 
które nie spełniają warunków niniejszego Regulaminu, jak również zastrzega sobie 
prawo nie uwzględniania w Konkursie takich zgłoszeń, które z uwagi na podanie 
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niepełnych lub nieprawidłowych danych nie pozwalają na zidentyfikowanie 
konkretnego obiektu użyteczności publicznej.

4) Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, iż dokonując zgłoszenia nie 
narusza praw osób trzecich oraz wyraża zgodę na publikowanie i publiczne 
udostępnianie zgłoszenia w związku z informowaniem o Konkursie w środkach 
masowego przekazu, w Internecie oraz podczas wręczania nagród w Konkursie, jak 
również zezwala na wykorzystywanie treści jego zgłoszenia konkursowego w ramach 
działalności promocyjnej i marketingowej Organizatora oraz innych podmiotów 
zaangażowanych w organizację Konkursu.

6. Wyłonienie zwycięzców oraz nagrody w Konkursie

1) Wyłonienie zwycięzców Konkursu zostanie dokonane przez Komisję Konkursową 
powołaną przez Prezydenta Miasta Krakowa, która na podstawie dokumentacji 
zdjęciowej dokona wyboru 5 najciekawszych dekoracji bożonarodzeniowych 
z motywami krakowskimi oraz 5 najciekawszych dowolnych dekoracji 
bożonarodzeniowych. Komisja Konkursowa dokona wizji lokalnej 10 wybranych 
wcześniej dekoracji bożonarodzeniowych. 

2) W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

a) dla laureata I miejsca za najładniejszą dekorację bożonarodzeniową z motywami 
krakowskimi – telewizor LCD; dodatkowo wyróżnienie dla projektanta nagrodzonej 
dekoracji (po przedstawieniu projektu zrealizowanej dekoracji).

b) dla laureata I miejsca za najładniejszą dowolną dekorację bożonarodzeniową –
telewizor LCD.

c) dla ośmiu pozostałych dyplomy i wyróżnienia.

3) Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po
zakończeniu prac Komisji Konkurowej. 

4) Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz związane 
z przygotowaniem i zgłoszeniem dekoracji do Konkursu ponosi Uczestnik Konkursu.

5) Decyzje Komisji Konkursowej są  nieodwołalne i niezaskarżalne.

6) Finał Konkursu, z wręczeniem nagród laureatom, odbędzie się w dniu 28.01.2010 r., 
w siedzibie Organizatora.

7) Organizator informuje, że wręczanie nagród w Konkursie może być utrwalane za 
pomocą urządzeń nagrywających dźwięk lub obraz, a relacje z wręczenia nagród 
w Konkursie mogą być upubliczniane w prasie, radiu i w telewizji jak również 
w innych środkach masowego przekazu lub w Internecie, oraz mogą być 
wykorzystywane w działalności promocyjnej i marketingowej Organizatora.

8) Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby 
trzecie. Uczestnik potwierdza odbiór nagrody własnoręcznym podpisem na 
potwierdzeniu odbioru po odbiorze nagrody.
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9) Nieodebrane nagrody lub nagrody, których nie udało się doręczyć Uczestnikowi 
z uwagi na błędne lub niepełne dane osobowe podane przez Uczestnika, przepadają 
i pozostają do dyspozycji Organizatora.

7. Postanowienia końcowe

1) Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu.

2) Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w następujących 
przypadkach:

a) jeżeli nie wpłynie żadne zgłoszenie konkursowe,
b)  jeżeli zgłoszenia konkursowe nie spełnią warunków Konkursu.

3) Wykonawcy dekoracji ponoszą odpowiedzialność za wszelkie kwestie związane 
z bezpieczeństwem. 

4) Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie 
materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

5) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego.

6) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody 
w komunikacji z uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

7) Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu następuje zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 
101 poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych uczestników 
Konkursu jest Urząd Miasta Krakowa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 
ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane 
osobowe przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz prawo ich 
poprawiania. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie na 
potrzeby tego Konkursu.


