REGULAMIN

KoNKURSU Z DZIEDZINY SZTUKI NA
BALKoN
''NAJŁADNIEJSZY
PRZYoZDoBIoNY ŚWIĄTECZNYMI DEKoRACJAMI'
I.

CELE KONKURSU:

1. Wyłonienie najładniejszej

i

najciekawszej dekoracji świąrccznejzainstalowanej na

balkonie.
Wzbogacanie
uatrakcyjnienie wizerunku osiędla Cisowa w okęsie świątBożogo
Narodzenia i Nowego Roku.
3. Promocja pomysłowości oraz nowatorskich roz\^r'iązaii dekoracyjnych mającycb na celu
podkreśleńe estetycznego wizerunku budynków
4_ Inspirowanie mieszkańów osiedla do wsŃłtworzenia atmosfery świątBożego
Narodzenia
Nowego Roku poprzez upiększanie swoich balkonów ozdobami
świąbcznymi.

i

2.

i

II.

ORGANIZATORZY KONKURSU:

Rada osiędla cisowa or8z Administracja osiedLa Cisowa Gdyńskiej Spół&ielni
Mieszkaniowej.
I.

UCZESTMCY KONKL'RSU

Do konkursu mogą plzystą)ić wszystkie chętne osoby posiadające członkostwo w Gdyńskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, zamieszkujące osiedl€ Cisowa, L1óre zgłoszą swój udział na
karcie zgloszeńowej pobranej w biurze Administracji lub na sllonie intemetowej GSM w
tęrminię ołl 10 grunnia do 3I grudnia kde
IV. TERMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU
Konkurs odbywać się będzie na podstawie uchwały podjętej przez Radę osiedla kazdego
toktl. 'łłokresie q!!gg94!g-1fu'!!-gĘ974Ę powołana komisja konkursowa przeprowadzi
ocenę zgłoszonych balkonów przyozdobionych dekoracjami świątecznymi.

v. TRYB z,GŁoSzENlA BALKoNU
udziałr.r w koŃwsie
nieprzekaczaln}m terminie do dnia

1. waruŃiem

2.
3.

4.

5'
6.

jest dokonanie pisemnego zgłoszenia balkonu w

!f,glbŁb

Wypełnione zgłoszenia należy składać w biurze Administracji osiedla Cisowa w

godzinacb jej pracy.
Kańy zgłoszeniowe ą dosĘpne w biurŻe Administracji osiedla cisowa ofaz na stTonie
intemelowej Gdyńskiej Społrlzielni Miesżaniowej (w-7"óI karty zgłoszeniowej stanowi
z8Iągznik nr 1 do niniejszego regularninu)'
Zgłoszeńe do konkwsu jest równoznaczne zę ąodą na obejfzenie balkonu a także

plezęntację zgłoszonego obiektu oraz przedsbwieńe danych osobowych uczestnika
konkursu (zgodnie z ustawą z dńa 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tekst
jecln. (Dz. U. Nr l01 zŻ002 t- poz.9Ż6 zpózniejszymi zmianami) na stronię intemetowej
Spółclzielni'
W konkursie nie mogą brać udział pracownicy oĘanizatora konkursu ani członkowie
komisji konkursorłej '
Decyzja komisji konkwsowej jest ostateczna i nic podlega odwołaniu.

\.I.

WARUNKI PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1. olganizatol

2.

konkursu zastzęga sobie prawo do odsĘpienia od przeprowadzenia konkursu
jeżeli nie wpłyną do biura Administracji osiedla Cisowa co najmniej 6 pisemnych
zgłosŻeń uczestników konkwsu.
organizatol konkursu zashzega sobie pTawo do nie rozpatrywania zgłoszeń, którc wpłyną
od biura Administracji Osiedla Cisowa po terminie wskazanlm w niniejszym regulaminie.

!TI. KRYTERIA OCENY I PUNKTACJA

1.
2.
3.

4'

5.

Za
Za
Za
Za
Za

udekorowanie balkonu różnolodnymi dekomcjami świątecznymi
dobór ozdób świątecznych i starannośćłykonania
walory estetycznę
innołacyjne dekoracje ipomyslowe rozlviązanla
i1uminacje świąteczne rozświetlające balkon

1
I

l0 pkt.
10 pkt.

1- 10 pkt.

l-10pkt

1

l0 pkt

VIII. KOMISJA KONKURSOWA

1. oceny dokonuje Komisja konkursowa w składzie minimum 3 osoby w skład, któĘ

2.

3.

wchodą przedstawiciele Rady osiedla Cisowa.
Komisja konkuGowa dokona indywidualnej oceny na karcię' która stanowi zalącznik
nr 2 do niniejszego regulaminu. Przyjmuje się skalę ocen od 1 do l0 pwlktów. ocena
ostateczna jest vTliczoną średniąaĘ'tmetyczną ocen punl'1owych poszczególnych
członków komisji.
Podstawą oceny będą wyniki wizytacji udokumentowane na kańkach oceny (załącznik
nr 2) zawieralące szczegółowę zasady punktacji.

Ix. NAGRoDY I

RozsTRzYGMĘcIE KoNKURSU

1. Nagrody źecmwe i d)plomy zostalĘ r'?yznar(e zA pięrwsze trzy miejsca w kategorii
balkon najładnięj przyozdobiony dekoracj ami świątecznymi.
konkrrrsu zostaną ogłoszonę na Śtronie int€metowej

2. Wyniki
3.

Gdyńskiej Spóldzielni

Mieszkaniowej.
Zwycięzcy konL:unu o teminię i miejscu wręczenia naglód rzeczowych onz d}plomów
zostaną powiadomieni telefończnie lub pisemnie.

R€gulamin zostal zatwierdzony Uchwałą Rady osiedla Cisowa Nr 23ll3 w dniu 18 luty
2013r (protokól nr 31/02113).

Administracja Osiedla Cisowa

zalącznik nr 1 do Regulaminu konkursu z dziedzjny sŻuki
"Na najładnieiszy balkon przyozdobiony śwlątecznymi dekoracjami"
organizowany przez Radę osiedla cisowa
oraz Administracię osiedla cisowa GsM

wroku.-....-.

KARTA ZGŁoszENIoWA Do KoNKURSU NA NAJŁADNIEJSZY BALKoN
P RzYozDoBloNY ŚW ĄTEŻZNY Mt DEK)RACJ AMl
lmię
Nazr./isko

Ądres zamieszkania
Ądres zqłoszoneoo balkonu
Ądres zqłoszoneoo oqródka przvdomoweoo

PESEL
NIP
Nr dowodu

osobisteoo

Tel. Kontaktow

UŻad

skańow

Niniejszym zgłaszam swój udŻiał w konkulsie ''Na najładniejszy balkon przyoŻdobiony świątecznymi
dekoracjami".

o$rliadczam, Że zapoznalem się z treściąregulaminu

i

akceptuję

j€o

postanowienia.

,,W}Tażam zgodę na przętważanie moich danyĆh osobowych dla potĘęb konkursu, zgodnie z ustawą
z dnia29.08.I99'l r. o ochroni€ danych osobowych tekst jedn. (Dz' U. Nr l0l z 2002 l. poz.926 z

pózniejszymi zmianamif

'_

Podpis uczestnika

Potwierdzenie złożonego zgłoszenia:

Data i pieczątka Administ'acji

