Prezydent Miasta Swidnicy
ogłasza i zaprasza
do udziału w konkursie
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Celem konkursu jest podniesienie estetyki miasta Świdnicy

w okresie

Swiąt

Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

W konkursie mogą wziąÓ udział wSZyScy mieszkańcy miasta Świdnicy' ktorzy

sposób szczegóIny upiększą swój dom/ba1kon/bramę/ogród z okazjt
nadchodzących Swiąt BoŻego Narodzenia, za wyjątkiem zwycięzcy konkursu

w

w roku 2012, który, jeśliwyrazi chęó, zostanie honorowym członkiem komisji
konkursowej.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest akceptacja regulaminu oraz pisemne,
telefoniczne lub osobiste zgłoszenie domu/balkonu/bramy

z

podaniem: imienia

i nazwiska zgłaszającego, adresu obiektu oraz kontaktowego numeru telefonu.

Wnioski będą przyjmowane do dnia 18 grudnia 2013 r. w pokoju nr 318 Urzędu

Miejskiego w Świdnicy lub pod numerem telefonu: 74 856-28-98 lub drogą
e-mailową na adres: b.rut@um.swidnica.pl

Rozstrzygnięcie nastąpi po dokonaniu wizji lokalnych wszystkich zgłoszonych

domóilobiektów przez komisję konkursową powołaną pIZeZ Prezydenta Miasta

Świdnicy, której członkiem hohorowym,
zv,y cięzca ubi

e

głoro c znej

e

dy

o ile

wytazi taką chęó, zostanię

Ąi konkursu.

Komisja będzie brała pod uwagę pomysłowość,technikę wykonania oraz estetykę
dekoracji.

Komisja ptzyznanagrody w dwóch kategoriach:
1) najładniej przystrojony i oświetlony dom/brama/ogród

2) najŁadntej przystrojony i oświetlonybalkon
ogłoszenie wyników będzie miało miejsce w dniu 20 grudnia 2013 r. o godz.

17.ls.w Galerii44 (Świdnica, Rynek

44)

Laureatom zostaną przyznane nagrody w łącznej wysokoŚci 2000 zŁ. Zwycięzca

dodatkowo będzie miał prawo udziału w pracach komisji konkursowej
w przypadku kolejnej edycji konkursy w roku 2014.
o r ganizator zy zastr zegaj ą

so b i

e prawo pub l ikowa nia zdj ęć ko nkurs owych.

ZĄęcia wszystkich zgłoszonych dekoracji zostaną opublikowane na łamach
Świdnickich'' oraz na portalu ws-24.p1 i będą konkurowały
''Wiadomości
o,,nagrodę publiczności''_ głosowanie będzie trwało do dnia 15 stycznia2014 r.
Rozstrzygnięcie konkursu redakcja ,,Wiadomości Świdnickich'' ogłosi po
zakonczeniu głosowania. Zvrycięzcaottzyma talon o wartości 500 zł.
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