
Regulamin Konkursu na najładniejszą inwestycję w Legionowie w 

2016 roku

I. Organizator konkursu

Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, tel. 22 774 20 31

http://www.legionowo.pl/

II. Cele konkursu

Konkurs kierowany jest do osób fizycznych. Celem konkursu jest propagowanie estetycznego 

wyglądu budynków powstających na terenie Legionowa oraz kształtowanie postawy 

współodpowiedzialności inwestorów za estetykę i wizerunek miasta.

III. Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest aktywizowanie lokalnej społeczności i zachęcenie do wyrażenia 

opinii na temat powstających na terenie miasta Legionowo inwestycji. 

IV. Zasady uczestnictwa

1. Do konkursu mogą przystąpić jedynie osoby fizyczne, powyżej 18. roku życia, które:

a) zapoznały się z niniejszym Regulaminem Konkursu i akceptują jego postanowienia,

b)wskazały jedną najładniejszą ich zdaniem inwestycję na terenie miasta realizowaną w 2016 roku 

poprzez wypełnienie ankiety na stronie www.legionowo.pl

c) uzasadniły swój wybór w maksymalnie 5 zdaniach.

2. Uczestnik może zgłosić wyłącznie swój własny udział w konkursie.

3. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

5. Wyłoniona drogą niniejszego konkursu najładniejsza inwestycja będzie promowana w 

urzędowych środkach przekazu.

VI. Termin konkursu

1. Konkurs będzie odbywał się w dniach 1.08 – 30.09. 2016 r. na stronie internetowej 

www.legionowo.pl. 

http://www.legionowo.pl/
http://www.legionowo.pl/


VII Ogłoszenie wyników

1. Ogłoszenie wyników nastąpi do 20 października 2016 roku.

2. Informacja o zwycięskiej inwestycji znajdzie się na stronie www.legionowo.pl.

3. Inwestor zwycięskiej inwestycji otrzyma dyplom i statuetkę,

4. Spośród osób, które wezmą udział w konkursie i uzasadnią swój wybór, zostanie wybrana osoba,

która otrzyma telewizor 32’.

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o

laureacie konkursu oraz umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych  Organizatora

oraz w mediach i internecie.

IX. Postanowienia końcowe

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie oraz

przerwania lub odwołania konkursu na każdym etapie bez podania przyczyny.

2. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Organizator konkursu.

3. Wszelkie kwestie i pytania związane z organizacją konkursu należy kierować na adres:

Urząd Miasta Legionowo, ul. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, Kamil Stępkowski,

e-mail: kamil.stepkowski@um.legionowo.pl


