REGULAMIN
KONKURSU Z DZIEDZINY SZTUKI NA
„NAJŁADNIEJSZY BALKON I OGRÓDEK PRZYDOMOWY”
I. CELE KONKURSU:
1. Uzyskanie estetycznego wyglądu balkonów oraz ogródków przydomowych w Osiedlu
Chylonia
2. Kreowanie i rozwijanie inicjatywy dbałości o otoczenie, w którym mieszkamy i o ochronę
środowiska.
3. Promocja wśród mieszkańców osiedla dbałości o estetykę najbliższego otoczenia,
zwłaszcza balkonów, ogródków przydomowych.
4. Wzbogacenie i uatrakcyjnienie wizerunku osiedla.
5. Inspirowanie mieszkańców osiedla dla współtworzenia przyjaznej dla środowiska
atmosfery poprzez upiększanie swoich ogródków przydomowych i balkonów rozmaitymi
roślinami, kwiatami i drzewkami ozdobnymi.
II. ORGANIZATORZY KONKURSU
Rada Osiedla Chylonia oraz Administracja Osiedla Chylonia Gdyńskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
III. UCZESTNICY KONKURSU
Do konkursu mogą przystąpić wszystkie chętne osoby posiadające członkostwo w Gdyńskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, zamieszkujące osiedla Chylonia, które zgłaszają swój udział na
karcie zgłoszeniowej pobranej w biurze Administracji lub na stronie internetowej GSM
w terminie do 10 czerwca każdego roku.
IV. TERMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU
Konkurs odbywał się będzie na podstawie uchwały podjętej przez Rade Osiedla każdego
roku. W okresie 10 czerwca do 30 czerwca powołana komisja konkursowa przeprowadzi
ocenę zgłoszonych balkonów i ogródków przydomowych.
V. TRYB ZGŁOSZENIA OGRÓDKA PRZYDOMOWEGO I BALKONU
1. Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie pisemnego zgłoszenia ogródka lub balkonu
w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca br.
2. Wypełnione zgłoszenia należy składać w biurze Administracji Osiedla Chylonia w godzinach
jej pracy.
3. Karty zgłoszeniowe są dostępne w biurze Administracji Osiedla Chylonia oraz na stronie
internetowej Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (wzór karty zgłoszeniowej stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu)
4. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na obejrzenie ogródka lub balkonu a
także prezentację zgłoszonego obiektu oraz przedstawienie danych osobowy uczestnika
konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jedn.
Dz.U. 2015 poz. 2135 z późniejszymi zmianami) 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 Chylonia co najmniej 6 pisemnych zgłoszeń
uczestników konkursu.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania zgłoszeń, które wpłyną
do biura administracji Osiedla Chylonia po terminie wskazanym w niniejszym regulaminie.
VII. KRYTERIA OCENY I PUNKTACJA
1. Za zagospodarowanie balkonu oraz ogródka zgodnie z regulaminem Zakładania i
Użytkowania Przydomowych Ogródków Kwiatowych (rośliny kwiatowe oraz krzewy i
drzewka ozdobne, ogrodzenie)
1-10 pkt.
2. Za dobór roślin kwiatowych zapewniających kwitnienie
od wiosny do jesieni
1-10 pkt.
3. Za walory estetyczne oraz inne dekoracyjne elementy balkonu(np. skrzynki, pojemniki z
kwiatami) oraz inne efektowne wyposażenie ogródków.
1-10 pkt.
4. Za ład i porządek na balkonie i ogródku.
1-10 pkt.
VIII. KOMISJA KONKURSOWA
1. Oceny dokonuje Komisja konkursowa w składzie minimum 3 osoby w skład, której
wchodzą przedstawiciele rady osiedla Chylonia.
2. Komisja konkursowa dokona indywidualnej oceny na karcie, która stanowi załącznik nr 2
do niniejszego regulaminu. Przyjmuje się skalę ocen od 1 do 10 punktów. Ocena
ostateczna jest wyliczona średnią arytmetyczną ocen punktowych poszczególnych
członków komisji.
3. Podstawa oceny będą wyniki wizytacji udokumentowane na kartach oceny (załącznik nr 2)
zawierające szczegółowe zasady punktacji.
IX. NAGRODY I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Nagrody rzeczowe i dyplomy zostaną przyznane za pierwsze trzy miejsca w kategorii
ogródek przydomowy i za pierwsze trzy miejsca w kategorii balkon.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone za stronie internetowej Gdyńskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
3. Zwycięzcy konkursu o terminie i miejscu wręczenia nagród rzeczowych oraz dyplomów
zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.
Regulamin został zatwierdzony Uchwała Rady Osiedla Chylonia nr 1/2016 w dniu
18.01.2016 r ( protokół nr 1/2016 ) .

Załącznik nr 1
Do Regulaminu konkursu z dziedziny sztuki „Na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy”
organizowany przez Radę Osiedla Chylonia oraz Administrację Osiedla Chylonia GSM .

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU NA NAJŁADNIESZY BALKON
I OGRÓDEK PRZYDOMOWY.
Data zgłoszenia
Imię
Nazwisko
Adres zamieszkania
Adres zgłoszonego balkonu
Adres zgłoszonego ogródka
przydomowego
PESEL
Nr. dowodu osobistego
Telefon kontaktowy
Urząd Skarbowy

Niniejszym zgłaszam swój udział w konkursie „Na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy”.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu i akceptuję jego postanowienia.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu, zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jedn. (Dz. U. 2015
poz. 2135 z późniejszymi zmianami)”.
………………………………………………………..
Podpis uczestnika

Potwierdzenie złożonego zgłoszenia

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

KRYTERIA OCENY I PUNKTACJA

Imię i nazwisko

…………………………………………………………….

Data dokonanej oceny

……………………………………..…………………….

1. Za zagospodarowanie balkonu oraz ogródka zgodnie z regulaminem Zakładania i
Użytkowania Przydomowych Ogródków Kwiatowych (rośliny kwiatowe oraz krzewy i
drzewka ozdobne, ogrodzenie)
1-10 pkt.
Lp Opis

2. Za dobór roślin kwiatowych zapewniających kwitnienie
od wiosny do jesieni
Lp Opis

Przyznane punkty

1-10 pkt.
Przyznane punkty

3. Za walory estetyczne oraz inne dekoracyjne elementy balkonu(np. skrzynki, pojemniki z
kwiatami) oraz inne efektowne wyposażenie ogródków.
1-10 pkt.
Lp Opis
Przyznane punkty

4 Za ład i porządek na balkonie i ogródku.
Lp Opis

1-10 pkt.
Przyznane punkty

……………………………………………………..
Podpis członka komisji

