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Regulamin  Konkursu 

„Zielony  Zakątek” 
 

 

I. Założenia organizacyjne : 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Piekarach Śląskich. 

2. Termin zgłoszenia udziału w konkursie w każdym roku ustala Zarząd Spółdzielni.  

3. Ogłoszenia w sprawie konkursu „Zielony Zakątek” są umieszczane na klatkach 

schodowych oraz na stronie internetowej Spółdzielni. 

 

II. Organizator : 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. 

 

III. Przedmiot konkursu : 

 

1. Najładniejszy balkon – loggia. 

2. Najładniejszy ogródek przydomowy – skwer przy budynku (bloku). 

 

IV. Warunki uczestnictwa : 

 

1. Zgłoszenia do konkursu „Zielony Zakątek” mogą dokonywać mieszkańcy 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich na formularzu zgłoszeniowym. 

2. Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania w Administracji Osiedla lub na stronie 

internetowej Spółdzielni www.smpiekary.pl w zakładce : akty prawne – regulaminy 

obowiązujące. 

3. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

V. Komisja Konkursowa „Zielony Zakątek”: 

 

1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: 

 członkowie Komisji Społecznej, Oświatowej i Kulturalnej,    

 pracownik administracji osiedla. 

2. Po  przeprowadzeniu oględzin balkonu (tylko od zewnątrz budynku) lub ogródka 

przydomowego, Komisja Konkursowa przedstawia Organizatorowi propozycje 

laureatów konkursu.  

3. Przy dokonywaniu oceny, pod uwagę  brana jest estetyka balkonu lub ogródka 

przydomowego oraz aranżacja i wypielęgnowanie zieleni. 

 

VI. Kategoria oceny : 

 

1. Ogródek przydomowy - skwer przy budynku : 

- ogólny wygląd i  wrażenie estetyczne, 

- kompozycja i zagospodarowanie otoczenia, 

- utrzymanie  pod względem porządkowym.   

 

2. Balkon – loggia : 

- ogólny wygląd balkonu i  wrażenie estetyczne, 

- ukwiecenie balkonu (kompozycja kwiatowa) 

- wypełnienie balustrady. 

 

http://www.smpiekary.pl/
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VII. Nagrody : 

 

1. Nagrody w konkursie przyznawane są w następujących kategoriach : 

-  kategoria balkony – loggia , 

-  kategoria ogródek przydomowy – skwer przy budynku (bloku). 

2. Komisja konkursowa może zaproponować Organizatorowi inne kategorie nagród lub 

przyznanie dodatkowych nagród  i wyróżnień. 

3. Decyzję w sprawie kategorii nagród oraz w sprawie przyznania nagród podejmuje 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.    

4. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Spółdzielni 

oraz w gazetce „Wspólny Dom”. 

 

VIII. Odpowiedzialność organizatora:  

 

1. Organizator  - Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich nie pokrywa 

żadnych kosztów poniesionych przez uczestnika w związku z udziałem w konkursie 

„Zielony Zakątek”. 

2. Organizator Konkursu „Zielony Zakątek” nie ponosi odpowiedzialności za 

ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmianę lub odwołanie Konkursu z przyczyn od 

niego niezawinionych. 

  

 

 Niniejszy regulamin uchwalono na posiedzeniu Zarządu w dniu 13.05.2021 roku, prot. nr 22/2021.  

 

 Traci moc Regulamin Konkursu „Zielony Zakątek” uchwalony na posiedzeniu Zarządu w dniu                                                     

 04.07.2013 roku, prot. 29/2013 z późniejszymi zmianami.  

 

          
Załącznik: Formularz zgłoszeniowy Konkursu „Zielony Zakątek”  

             
 

 


