REGULAMIN
RADY OSIEDLA PUSTKI CISOWSKIE
KONKURSU Z DZIEDZINY SZTUKI NA „NAJŁADNIEJSZY BALKON
PRZYOZDOBIONY ŚWI TECZNYMI DEKORACJAMI”
I. CELE KONKURSU:
1. Wyłonienie najładniejszej i najciekawszej dekoracji świątecznej zainstalowanej na
balkonie.
2. Wzbogacanie i uatrakcyjnienie wizerunku osiedla Pustki Cisowskie w okresie świąt
Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
3. Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających na celu
podkreślenie estetycznego wizerunku budynków.
4. Inspirowanie mieszkańców osiedla do współtworzenia atmosfery świąt Bożego
Narodzenia i Nowego Roku poprzez upiększanie swoich balkonów ozdobami
świątecznymi.
II. ORGANIZATORZY KONKURSU:
Rada Osiedla Pustki Cisowskie oraz Administracja Osiedla Pustki Cisowskie Gdyńskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.
III. UCZESTNICY KONKURSU
Do konkursu mogą przystąpić wszystkie chętne osoby posiadające członkostwo w Gdyńskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, zamieszkujące osiedle Pustki Cisowskie , które zgłoszą swój
udział na karcie zgłoszeniowej pobranej w Administracji przy ul. Jastrzębiej 9 lub na stronie
internetowej GSM www.gdynskasm.pl w terminie od 10 grudnia do 31 grudnia każdego
roku.
IV. TERMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU
Konkurs odbywać się będzie na podstawie uchwały podjętej przez Radę Osiedla każdego
roku. W okresie od 5 stycznia do 10 stycznia powołana komisja konkursowa przeprowadzi
ocenę zgłoszonych balkonów przyozdobionych dekoracjami świątecznymi.
V. TRYB ZGŁOSZENIA BALKONU
1. Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie pisemnego zgłoszenia balkonu w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 31grudnia br.
2. Wypełnione zgłoszenia należy składać w Administracji Osiedla Pustki Cisowskie w
godzinach pracy.
3. Karty zgłoszeniowe są dostępne w Administracji Osiedla Pustki Cisowskie oraz na stronie
internetowej Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (wzór karty zgłoszeniowej stanowi
zał cznik nr 1 do niniejszego regulaminu).
4. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na obejrzenie balkonu a także
prezentację zgłoszonego obiektu oraz przedstawienie imienia i nazwiska na stronie
internetowej Spółdzielni.
5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora konkursu ani członkowie
komisji konkursowej.
6. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

VI. WARUNKI PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia konkursu
jeżeli nie wpłyną do biura Administracji Osiedla Pustki Cisowskie co najmniej 6
pisemnych zgłoszeń uczestników konkursu.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie rozpatrywania zgłoszeń, które wpłyną
od Administracji Osiedla Pustki Cisowskie po terminie wskazanym w niniejszym
regulaminie.
VII. KRYTERIA OCENY I PUNKTACJA
1.
2.
3.
4.
5.

Za udekorowanie balkonu różnorodnymi dekoracjami świątecznymi
Za dobór ozdób świątecznych i staranność wykonania
Za walory estetyczne
Za innowacyjne dekoracje i pomysłowe rozwiązania
Za iluminacje świąteczne rozświetlające balkon

1 – 10 pkt.
1 – 10 pkt.
1– 10 pkt.
1 – 10 pkt
1 – 10 pkt

VIII. KOMISJA KONKURSOWA
1. Konkurs odbędzie się dwuetapowo. W pierwszym Komisja konkursowa wyłoni 10
balkonów.
2. Oceny dokonuje Komisja konkursowa w składzie minimum 3 osoby w skład, której
wchodzą przedstawiciele Rady Osiedla Pustki Cisowskie.
3. Komisja konkursowa dokona indywidualnej oceny na karcie, która stanowi zał cznik
nr 2 do niniejszego regulaminu. Przyjmuje się skalę ocen od 1 do 10 punktów. Ocena
ostateczna jest wyliczoną średnią arytmetyczną ocen punktowych poszczególnych
członków komisji.
4. Podstawą oceny będą wyniki wizytacji udokumentowane na kartkach oceny (załącznik
nr 2) zawierające szczegółowe zasady punktacji.
5. W drugim etapie drogą losowania wyłoni trzy nagrody główne. Pozostali otrzymają
wyróżnienia.
IX. NAGRODY I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gdyńskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
Zwycięzcy konkursu o terminie i miejscu wręczenia nagród rzeczowych oraz wyróżnień
zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.
X. UWAGI I ZALECENIA
1.

Wykonanie na balkonach wszelkich konkursowych prac dekoracyjnych winno przebiegać
z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Instalacje iluminacji nie mogą
stwarzać jakiegokolwiek zagrożenia dla domowników i sąsiadów.

Regulamin został zatwierdzony Uchwał Rady Osiedla
………… w dniu ………… (protokół nr …………).

Pustki Cisowskie

Nr

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu z dziedziny sztuki
„Na najładniejszy balkon przyozdobiony świątecznymi dekoracjami”
organizowany przez Radę Osiedla Pustki Cisowskie
oraz Administrację Osiedla Pustki Cisowskie GSM
w roku ………….

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZY BALKON
PRZYOZDOBIONY ŚWIĄTECZNYMI DEKORACJAMI.
Imię
Nazwisko
Adres zamieszkania
Adres zgłoszonego balkonu
PESEL
NIP
Nr dowodu osobistego
Tel. kontaktowy
Urząd Skarbowy

Niniejszym zgłaszam swój udział w konkursie „Na najładniejszy balkon przyozdobiony świątecznymi dekoracjami”.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu i akceptuję jego postanowienia.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych tekst jedn. (Dz.U. Nr 101 z 2002r. poz. 926 z późniejszymi zmianami)’.

……………………………
Podpis uczestnika
Potwierdzenie złożonego zgłoszenia

………………………………………….
Data i pieczątka Administracji

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu z dziedziny sztuki
„ Na najładniejszy balkon przyozdobiony świątecznymi dekoracjami”
organizowany przez Radę Osiedla Pustki Cisowskie
oraz Administrację Osiedla Pustki Cisowskie GSM
w roku ………………

Karta oceny członka Komisji ………………………………………………………
Imię i Nazwisko uczestnika konkursu ……………………………………………..
Adres uczestnika konkursu …………………………………………………………

KRYTERIUM OCENY

ILOŚĆ PRZYZNANYCH
PUNKTÓW (1-10 pkt)

UWAGI

1. Udekorowanie balkonu
różnorodnymi dekoracjami
świątecznymi.
2. Dobór ozdób świątecznych i
staranność wykonania.
3. Walory estetyczne.

4. Innowacje dekoracyjne i
pomysłowe rozwiązania.
5. Iluminacje świąteczne
rozświetlające balkon.

RAZEM

……………………………………………
Data i podpis członka Komisji

