
REGULAMIN KONKURSU NA 

„NAJŁADNIEJ UKWIECONY BALKON”- VII edycja 
 

I. Cel konkursu: 

1. Wyłonienie najładniejszych aranżacji w następujących kategoriach: 

✓ Balkon, 

✓ Ogródek przydomowy, 

2. Promowanie dbałości o własną zieloną  przestrzeń i estetykę osiedla. 

3. Promowanie pomysłowości i rozwiązań, które pozytywnie wpływają na poprawę jakości 

przestrzeni osiedla. 

4. Inspirowanie Mieszkańców osiedli spółdzielczych do upiększania swojego najbliższego 

otoczenia. 

II. Organizator: 

Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą przy ul Warcisława IV 14 a. 

III. Uczestnictwo i zasady konkursu: 

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy budynków administrowanych przez    

Szczecinecką Spółdzielnię Mieszkaniową. 

2. Konkurs składa się z dwóch etapów : 

I. Dokonanie wizytacji zasobów przez przedstawicieli Komisji Konkursowej w celu klasyfikacji 

najciekawszych balkonów i ogródków przydomowych. Ocena dokonana zostanie w oparciu 

o kryterium wyglądu aranżacji, biorąc pod uwagę:  

−  estetykę i pomysłowość aranżacji 

−  atrakcyjność formy, kolorystyki i doboru roślin i innych elementów 

− wpisywanie się w otoczenie i kontekst przestrzenny 

II. Wyłonienie laureatów konkursu. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i złożenie karty zgłoszeniowej 

(stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu) w siedzibie SZSM / skrzynka do 

korespondencji/ bądź właściwej administracji Osiedla lub drogą elektroniczną  

sdk@szsm.szczecinek.pl, zawierającej: 

➢ Imię i nazwisko osoby zgłaszanej, 

➢ Adres zamieszkania, 

➢ Numer telefonu, 

➢ Kategorię konkursu (balkon lub ogródek przydomowy), 

➢ Zgodę na podanie wyników konkursu do publicznej wiadomości, 

mailto:sdk@szsm.szczecinek.pl


➢ Zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu, 

4. Zgłoszenia można składać do  15 lipca 2021 r. 

5. Komisja konkursowa oceni zgłoszone do Konkursu balkony i ogródki przydomowe w terminie do 

15.08.2021 r. (osoby, które dokonają zgłoszenia do Konkursu zostaną o tym powiadomione 

telefonicznie).  

6. Spośród zgłoszonych do konkursu obiektów Komisja wyłoni 3 aranżacje w każdej kategorii.  

7. Podczas weryfikacji w terenie organizatorzy zastrzegają sobie prawo do sfotografowania 

zgłoszonych balkonów oraz ogródków oraz podania wyników do publicznej wiadomości (strona 

internetowa). 

8. Komisja konkursowa może zadecydować o przyznaniu dodatkowych nagród i wyróżnień. 

9. Rozstrzygnięcie  konkursu i wręczenie nagród odbywa się w miesiącu sierpniu. 

10. Laureaci zostaną zaproszeni do siedziby SZSM na uroczyste wręczenie nagród w Konkursie. 

11. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, 

zmianę lub odwołanie Konkursu z przyczyn od niego niezawinionych.  

12. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy SZSM ani członkowie rodzin pracowników SZSM 

oraz Członkowie Rady Nadzorczej. 

IV Nagrody: 

Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe w następujących kategoriach: 

✓ Najpiękniejszy balkon, 

✓ Najpiękniejszy ogródek przydomowy,  

V. Komisja Konkursowa: 

✓ Komisję Konkursową powołują organizatorzy. 

✓  Skład Komisja Konkursowej stanowią:  

      - przedstawiciel Zarządu SzSM 

      - przedstawiciel Administracji Osiedla 

      - przedstawiciel Komisji Społeczno – Wychowawczej 

      - pracownik Spółdzielczego Domu Kultury 

VI. Dane kandydatów 

• Organizator konkursu wymaga od uczestników wyrażenia zgody na przetwarzanie ich danych 

osobowych. 

• Po rozstrzygnięciu konkursu wszystkie zgromadzone dane uczestników zostaną usunięte przez 

organizatora. 

• Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje 

odwołanie. 

• Pracę Komisji Konkursowej kończy protokół końcowy z całości pracy komisji.  



 


