
BIAŁO - CZERWONE BALKONY 

REGULAMIN KONKURSU 

 

Jeśli  nie przekonamy młodych ludzi, by poznali nasze symbole narodowe,  

to nigdy nie poczują się pełnowartościowymi Polakami 

 

ORGANIZATOR: 

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Rzezawa  

PARTNER:  

 Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie 

PATRONAT: 

Wójt Gminy Rzezawa 

 

CEL KONKURSU:  

Motywowanie mieszkańców Gminy Rzezawa do umieszczania emblematów patriotycznych 

na terenie posesji  

 

UCZESTNICTWO: 

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec Gminy Rzezawa, który w dniu 3 maja 
2014r. koło swojego domu, mieszkania z należną czcią i szacunkiem wywiesi flagę 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest sfotografowanie flagi wywieszonej na swoim 
domu, mieszkaniu.  

3. Bez względu na ilość wywieszonych flag na danej posesji należy wypełnić jedno zgłoszenie. 
4. Wykonane zdjęcie należy dostarczyć do organizatora wraz wypełniona kartą zgłoszeniową, 

potwierdzającą udział w konkursie i zgodę na przetwarzanie danych w przypadku 
wylosowania nagrody (jakość zdjęcia nie będzie oceniana – ważne jest, aby było widać flagę 
i dom na którym została powieszona) 

5. Zgłoszenia można składać w terminie od 4 maja do 15 czerwca 2014r.w biurze Gminnego 
Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie (ul. Kościelna 8) lub świetlicach wiejskich 
i/lub  bibliotekach na terenie Gminy Rzezawa. 

6. Karty zgłoszeniowe i  zdjęcia powinny być  trwale połączone np. zszywaczem lub 
wydrukowane na jednej kartce papieru 



7. Wśród wszystkich uczestników zostaną rozlosowane nagrody – losowanie odbędzie się 
publicznie podczas pikniku „X Spotkania Zespołów Artystycznych” współorganizowanego 
przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie i Stowarzyszenie Rozwoju 
Gminy Rzezawa w dniu 29 czerwca  2014r na terenie G.O.S. i R. w Rzezawie (boisko sportowe 
przy ul. Wiśniowej w Rzezawie). 

8. W skład komisji losującej zostaną powołani członkowie Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji 
Gminy Rzezawa oraz Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie. 

9. Odbiór nagród – osobiście podczas losowania (losowanie ok. godz. 16.00 – informacja 
o losowaniu zostanie podana także na plakatach promujących X Spotkania Zespołów 
Artystycznych).  

10. W przypadku nieodebrania nagrody w czasie losowania  zostanie ona ponownie rozlosowana 
lub przekazana na nagrody w kolejnych edycjach konkursu. 

11. Wyniki losowania zostaną zamieszczone na www.rzezawa.pl 
 
 

REALIZOWANE PRZEZ  STOWARZYSZENIE ROZWOJU I PROMOCJI GMINY RZEZAWA ZADANIE POD 

NAZWĄ  „KONKURS BIAŁO – CZERWONE BALKONY” WSPÓŁFINANSOWANE JEST  PRZEZ GMINĘ RZEZAWA 

 

 


