Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 59/2017
Burmistrza Miasta Podkowa Leśna
z dnia 31 maja 2017 roku

Regulamin konkursu na „Najlepszego Sąsiada Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2017”

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Miasto Podkowa Leśna z siedzibą w Urzędzie Miasta
Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna.
2. Zgłoszenia kandydatów na „Najlepszego Sąsiada Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2017”
przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. Zgłoszeń można
dokonywać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna lub drogą mailową
na adres promocja@podkowalesna.pl.
3. Na zgłoszenia kandydatów czekamy do 30 września 2017 roku do godziny 23:59:59.
§2 Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem konkursu może być każdy pełnoletni mieszkaniec Podkowy Leśnej.
2. Kandydata (lub dowolną ilość kandydatów) może zgłosić każdy mieszkaniec miasta,
organizacja społeczna lub instytucja.
§3 Cele konkursu
1. Pomysł konkursu zrodził się z idei obchodzonego w dniu 31 maja Europejskiego Dnia
Sąsiada.
2. Celem
konkursu
jest
propagowanie
aktywnych
postaw
sąsiedzkich
oraz bezinteresownego działania na rzecz innych. Jest to również zachęcenie lokalnych
społeczności do tworzenia i podtrzymywania więzi międzysąsiedzkich.
§4 Rozstrzygnięcie konkursu
1. Laureat konkursu, wyłoniony przez Kapitułę Konkursu, otrzyma nagrodę rzeczową
ufundowaną przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna oraz pamiątkowy dyplom.
2. Kapitułę Konkursu powołuje Burmistrz Miasta Podkowa Leśna.
3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.podkowalesna.pl najpóźniej
w ciągu 5 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia konkursu.
4. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o przyznanej nagrodzie drogą pocztową
lub elektroniczną.
5. Decyzja Kapituły Konkursu nie podlega odwołaniu.
§5 Dane osobowe uczestników konkursu
1. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie prawdziwych danych kandydata
zgłoszonego w ramach „Najlepszego Sąsiada Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2017”:
imię, nazwisko, adres zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego niezbędnego
do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę
na przetwarzanie podanych w zgłoszeniu danych osobowych przez Organizatora. Dane
będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz w związku z wydaniem
nagrody.
§6 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.podkowalesna.pl
2. Informacje dotyczące konkursu udziela Organizator pod numerem telefonu
(22) 759-21-24.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian w razie zaistnienia przyczyn
od niego niezależnych.
4. Dostarczenie na adres Organizatora zgłoszenia kandydatury jest równoznaczne
z akceptacją treści niniejszego regulaminu.
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