Regulamin konkursu „Mój piękny balkon”
§1 Organizator Konkursu
Organizatorem konkursu jest Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Konkurs „Mój piękny balkon”
przeznaczony jest dla mieszkańców zasobów JSM.
§2 Cele konkursu
1. Uzyskanie estetycznego wyglądu balkonów.
2. Kreowanie i rozwijanie wśród mieszkańców inicjatywy oraz dbałości o otoczenie, w którym
mieszkamy.
3. Wzbogacanie i uatrakcyjnienie wizerunku osiedla.
4. Inspirowanie mieszkańców osiedla dla współtworzenia przyjaznej dla środowiska atmosfery
poprzez upiększanie balkonów rozmaitymi roślinami, kwiatami i drzewkami ozdobnymi.
§3 Zasady konkursu
1. Ocenie będą podlegały pomysłowość, oryginalność oraz ogólne wrażenie estetyczne, według
skali ocen:
− ogólne wrażenie estetyczne:

1-10 punktów,

− pomysłowość:

1-10 punktów,

− oryginalność:

1-10 punktów.

2. Aby wziąć udział w konkursie należy na adres mailowy admin@jsmjg.pl wysłać zgłoszenie
zawierające:
− dane zgłaszającego, jego adres oraz numer telefonu,
− dwa zdjęcia, robione od strony mieszkania, z ujętym w tle widokiem najbliższej
okolicy, przedstawiające cały balkon (z dwóch przyległych do ściany budynku
rogów). Osoby, które nie mają możliwości zrobienia i wysłania drogą elektroniczną
zdjęć proszone są o kontakt telefoniczny ze Spółdzielnią – z Grażyną Tęczą pod nr tel.
75 76 74 832 wewn. 63. Do takich osób zostanie wysłany pracownik JSM, który
zdjęcia wykona i przekaże komisji konkursowej.
Kierunki zrobienia zdjęć przedstawia poniższy rysunek.

3. Termin nadsyłania zdjęć: 31 sierpnia 2017 roku.
4. Balkony będą ocenianie przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd JSM, składającą
się z przedstawicieli JSM oraz rad nieruchomości.
5. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
6. Organizator przewiduje nagrody w formie bonu, do zrealizowania we wskazanym sklepie
branży ogrodniczej, o wartości:
− za zajęcie

I miejsca – 300 złotych,

− za zajęcie

II miejsca – 200 złotych,

− za zajęcie III miejsca – 100 złotych,
− cztery wyróżnienia po 50 złotych każde.
7. Ogłoszenie wyników nastąpi we wrześniu 2017 roku na stronie internetowej JSM
www.jsmjg.pl oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców JSM przy ul. L. Różyckiego 19.
8. Wręczenie nagród odbędzie się we wrześniu 2017 r.
9. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji zdjęć balkonów biorących udział w konkursie
w gazecie „Za Bobrem”.
§4 Postanowienia końcowe
Zgłoszenie swoich balkonów do Konkursu będzie jednoznaczne z potwierdzeniem, że uczestnicy
zapoznali się z Regulaminem i akceptują jego postanowienia. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych z realizacją konkursu na
„Mój piękny balkon”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133
poz. 883).

