REGULAMIN

KoNKURSU Z DZIEDZINY SZTUKI NA
BALKoN
''NAJŁADNIEJSZY
I oGRÓDEK PRZYDoMoWY'
CELE KONKURSU:

I.

l.

Uzyskanie estetycznego wyglądu balkonów omz ogródków przydomowych w osiedlu
Cisowa.
Kreowanie i rozwijanie inicjatywy dbałościo otoczenie' w któryrr mieszkamy i o ochronę

2.

środowiska.

4.
5.

Promocja wśród mieszkańców osiedla dbałościo estętykę najbliższęgo otoczenią
zwłaszcza balkonów, ogródków przydomowych.
Wzbogacanie i uatrakcyjnienie wizerunku osiedla.
Inspirowanie mięszkańców osicdla do wspóhworzęnia przyjaznej dla środowiska
atmosfely poprzez upiększanie swoich ogródkó\ł przydomowych i balkonów rozmaitymi
roślinami,kwiatami i drzewLami ozdobnymi.

II.

ORGANIZATORZY KONKURSU

3.

:

Rada osiędla Cisowa oraz Administracja osiedla Cisowa GĄnskej
Mieszkaniowej
I.

Społdzielni

.

UCZESTNICY KONKURSU

Do konkursu mogą pŹystą)ić wszystkie chętne osoby posiadające członkostwo w Gdyńskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, zamieszkującc osiedle Cisowa, któIe Zgłoszą swój udział na
kartie zgłoszeniowej pobranej w biLrrze Administracji lub na stronię intemętowej GsM w
terminię o.l 10 czen,ca.Io 30 czliwc
IV. TtrRMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU
Konkurs odb}rvał się będzie na podstawię uchwały podjętej przez Radę osiedla kazdego
roku. W okesię I0 litlcą do 20 lipca powołana komisja konlrrrsowa przeprowadzi ocenę
zgłoszonych balkonów i ogródków przydomowych.

v. TRYB zGŁosZENIA oGRÓDKA PRzYDoMowEGo I

l.
2.
3.

4'

5.
6.

BAIKoNU

Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie pisemnego zgłoszenia ogródka lub
balkonu w nieprzekraczalnym teminię do dnia 30 czen,cd bł.
Wypełnione zgłoszenia laleĄ składać w biurze Administracji osiędla Cisowa w
godzinach jej pracy.
Karty zgłoszeniowe są dos1ępne w biurzę Administracji osiedla Cisowa oraz na stonie
internętowej Gdyńskiej Społdzielni Mieszkaniowej (wzór katy zgłoszęniowej stanowi
zalącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).
Zgłoszenie do konlursujest ló\łłroznaczne ze zgodą na obejrzenie o$ódka lub balkonu a
także prczentację zgłoszonego obiektu oraz przędstawienie danych oŚobowych
uczeŚtnika konkursu (zgodnie z lstawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych tekst jedn. (Dz. U' Nr 10I z 200Ż t. poz' 926 z późniejszyni zmianami) na
stonię intemetowej Społdzielni.
W konkursie nie mogą brać udział pracownicy olganizatoB konkursu ani człoŃowie
komisji konkursowej.
Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu'

vI. WARI,]NKI PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1. olganizator

konkursu ŻastrŻega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzęnia konkursu

jeżeli nie wp\ną do biura Administracji osiedla cisowa co najmniej 6 pisemnych

2.

zgłoszeń uczęstników konkursu.
olganizator konkursu zastrzega sobię plawo do nie rozpatrywania zgłoszeli które wpłyną
od biura Administracji Osiedla Cisowa po terminie wskazanym w niniejszym regulaminie.

VII. KRYTERIA OCENY I PUNKTACJA
zagospodarowanie balkonu oraz ogródka zgodnie z regulaminem Zakładania
i I]bltkowahia Przydorr'ot+ych ogródków Kwiato'lĆł /rośliny kwiatowe oraz kzewy i
l10pkt.
drzewka ozdobne, o grodzenie/.
kwitnienie
roślin
L:wiatowych
zape\łniających
Za dobór
I - 10 pkt.
od wiosny do jesieni.
Za walory estetyczne oTaz inne dekoracyjne elemenĘ balkonu /np. skanki,
l- 10 pL1.
pojemniki z kwiatami/ omz inne ęfektowne wyposźenie ogródków,
1 - 10 pkt.
7a ład i pouądekna balkonie i w oglódku

l. Za
2.
3.

4.

VIII. KOMISJA KONKURSOWA

1. oceny dokonuie Komisja koŃursowa w składzię minimum 3 osoby w skład, któĄ

2.

3.

wchodą przedstawiciele Rady osiedla Cisowa.
Komisja konkursowa dokona indywidualnej oceny na karcie' która stanowi zaĘcznik nr
2 do niniejszego regulaminu' Przyjmuje się skalę ocen od l do 10 punktów. ocena
ostateczna iest wyliczoną średniąałtnetyczną ocen punl1owych poszczegó1nych
członków komisji.
Podstawą oceny bęą wyniki wi4'tacji udokumentowanę na kar&ach oceny (załącznik
nr 2) zawietĄące szczegółowe zasady punktacji.

Ix. NAGRoDY I RoZSTRZYGNĘCIE KoNKURSU
)we 1 dyplomy zostaną pfzyznane za pierwsze trzy miejsca w kategorii
ogródek przydomowy i za pięlwsze txzy rl]iąsca w kategorii balkon.
wyniki konkursu zostaną ogłoszone na strońe intemetowej Gdynskiej Społdziehi
Mieszkaniowej .
Zwycięzcy konl:ursu o terminie i miejscu wręczenia rragród rzeczowych oraz dyplomów
zostanąpowiadomieni telefonicznię lub pisemnie.

1. Nagrody rzęę

2.
3.

Regulamin Żostał zatwierdzony Uchwa|ą Rady osiedla Cisowa Nr 22113 w dniu 18 luty
2013r. (protokół nr 3U02l13).

Administracja osiedla Cisowa

ZaF+znik nr 1 do Regulaminu konkursu z dziedziny sńuki
"Na najładniejszy balkon i ogródek pnydomowy"
organizowany przez Radę osiedla cisowa
oraz Administ]ację osiedla cisotva GsM

wroku.-....................................

KARTA zGŁoszENloWA Do KONKURsU NA NAJŁADN|EJ9ZY BALKoN l

)GRÓDEK PRzYDoMoWY

lmie

Nazwisko
Ądres zamieszkania
Ądres zqłoszoneqo balkonu
Ądres zołoszoneqo oqrodka orzvdomoweqo

PESEL
NIP

osobisteqo
Tel. Kontaktowv
U]ząd ska'bowY
Nr dowodu

Niniejszym zgłaszam swÓj udział w konkursie 'Na najładnigjszy balkon iogrÓdek przydomowy'''
oświadczam, że zapoznabm sĘ z treściąregulaminu i akc€ptlję Jego postanowienia.

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustewą z
''w}.rażam
dnia 29.08.'1997 r. o ochronie danych osobovych tekst jedn- (Dz. U. Nr l0l z2ooz r. poz- 926 z

pófoiiejszymi znrianami)''.

Podpis uczestYtika

Potwierdzenie z|oŻonąo zgłoszenia:

Dab i piecŻątka Administrgc]i

