
REGULAMIN KONKURSU PUBLICZNOŚCI NA NAJPIĘKNIEJSZĄ RÓŻĘ OGRODOWĄ 
 

 
1. Konkurs publiczności na „Najpiękniejszą Różę Ogrodową Święta Róży Kutno 2016 r.” ma na 

celu wyłonienie spośród prezentowanych na wystawie róż ogrodowych jednej odmiany, która 
najbardziej spodobała się odwiedzającym tegoroczną wystawę róż ogrodowych i zebrała 
najwięcej głosów. 
 

2. W konkursie może wziąć udział każdy kto zakupi bilet normalny, ulgowy lub przedstawi              
w kasie KDK zaproszenie na 42. Wystawę Róż i Aranżacji Florystycznych odbywającą się        w 
dniach 9 -11 września 2016r. w Kutnowskim Domu Kultury. 
 

3. Do każdego biletu, zaproszenia dołączony będzie tylko jeden kupon umożliwiający głosowanie 
na najpiękniejszą różę 
 

4. Aby oddać głos należy czytelnie wypełnić KUPON KONKURSOWY podając: 
NUMER RÓŻY (znajdujący się na etykietach przy każdej odmianie)  
DOKOŃCZYĆ ZDANIE LUB UŁOŻYĆ RYMOWANKĘ: Rozkwita nam kwiatów  
królowa............................................................................................................. 
*IMIĘ, NAZWISKO I TELEFON GŁOSUJĄCEGO  
 
 
Przykładowe wypełnienie kuponu 
 
 
Głosuję na różę nr: 503 
Dokończ zdanie: Rozkwita nam kwiatów królowa, 
           dumna, pachnąca i kolorowa 
 Imię, nazwisko i telefon : Jan Kowalski     Tel. 111 111 111 
 

5. Kupony konkursowe należy wrzucać do URNY KONKURSOWEJ znajdującej się w pobliżu 
wystawy róż ogrodowych na dolnym holu KDK. 
 

6. Wśród osób, które zagłosują na  różę,  oraz dokończą w/w zdanie, komisja wyłoni najciekawsze 
sentencje i nagrodzi zwycięzców. 
 

7. Do konkursu nie może być zgłoszona odmiany róż ogrodowych, które zostały zwycięzcami 
ostatnich dwóch lat  PAROLE  i  KUPFERKONIGIN - PRODUCENT ROSA ĆWIK 
 

8.  Konkurs dotyczy wyłącznie wystawy róż ogrodowych znajdującej się na dolnym holu 
Kutnowskiego Domu Kultury w Kutnie. 
 

9.  Głosujący może oddać głos tylko na jedną wybraną przez siebie różę ogrodową, która  została 
opisana numerem i nazwą odmiany. 
 
 
Głosować można w następujących godzinach: 
9 września 2016r.   – Piątek – od godz. 20.00 – 22.00 
10 września 2016r. – Sobota – od godz. 10.00 – 20.00 
11 września 2016r. – Niedziela – od godz. 10.00 – 16.00 



 
10.  Podane dane osobowe będą wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia tego konkursu. 

 
11.  Nieczytelnie lub błędnie wypełnione kupony nie będą brały udziału  w konkursie. 

 
12.  Konkurs zostanie rozstrzygnięty 11.09.2016 r. ok. godz. 18.00 na scenie na Placu Piłsudskiego. 

 
13. W przypadku nieobecności zwycięzcy konkursu podczas jego rozstrzygnięcia, nagrodę będzie 

można odebrać w Kutnowskim Domu Kultury w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia. 
 

14.  Róża, która uzyska najwięcej głosów otrzyma Tytuł „Najpiękniejszej Róży Ogrodowej Święta 
Róży Kutno 2016” a jej  producent nagrodę i dyplom. 
 


