
Regulamin konkursu 

na najładniejszy balkon i ogródek osiedlowy 

w zasobach Osiedla „Centrum” 
 

1. Cel konkursu 

1) Promocja działań podejmowanych przez mieszkańców osiedla w zakresie dbania 

o estetykę najbliższego otoczenia  

2) Poprawa estetyki osiedla  

3) Zaszczepienie w mieszkańcach pasji ogrodniczej i zachęcenie do wspólnego 

działania 

4) Promocja pomysłowości oraz rozwiązań mających pozytywny wpływ na 

podniesienie wyglądu i estetyki poszczególnych budynków 

5) Wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszych balkonów i ogródków na terenie 

Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 

2. Organizator 

Grodziska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

 

3. Uczestnictwo i zasady konkursu 

1) W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Osiedla „Centrum” 

Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

2) Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:  

a) Najładniejszy ogródek (o który dbają mieszkańcy budynku/nieruchomości) 

b) Najładniejszy osiedlowy balkon. 

3) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej 

dostępnej na stronie internetowej G.S.M. i w Administracji Osiedla „Centrum” 

przy ul. Cichej 11, zawierającej:  

- imię i nazwisko,  

- adres,  

- numer telefonu, 

- kategorię konkursową,  

- zgodę na sfotografowanie wizerunku ogródka/ balkonu i podanie wyników do 

publicznej wiadomości,  

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu.  

4) W ocenie konkursowej brane będzie pod uwagę: 

a) W przypadku ogródka 

- ogólne wrażenie estetyczne, 

- pomysłowość i oryginalność rabat, 

- różnorodność roślinna i trwałość nasadzeń, 

- wykorzystanie małej architektury i elementów zdobniczych, 

- ład, porządek i kolorystyka 

b) W przypadku balkonu 

- ogólne wrażenie estetyczne, 

- nasadzenia roślin ozdobnych i ich utrzymanie 

- wykorzystanie małej architektury i elementów zdobniczych (kwietniki, itp.) 

- pomysłowość i oryginalność rozwiązań  



- stan techniczny i estetyczny otoczenia (ścian balkonów, balustrad oraz skrzynek 

balkonowych i donic) 

5) Zgłoszenia należy składać do 31 maja każdego roku w Administracji Osiedla 

„Centrum” przy ul. Cichej 11. 

6) Przeglądu ogródków i balkonów dokona Komisja konkursowa wyłoniona przez 

Organizatora do dnia 31 sierpnia każdego roku. 

7) O terminach przeglądów mieszkańcy zostaną poinformowani poprzez ogłoszenia 

wywieszane w klatkach schodowych, w biurze Administracji Osiedla oraz 

imiennie osoby zgłoszone do konkursu. 

8) Spośród zgłoszonych na konkurs ogródków i balkonów komisja wyłoni 

3 najładniejsze ogródki oraz 3 najładniejsze balkony. Zwycięzcy otrzymają 

nagrody rzeczowe (ufundowane przez sponsorów). 

9) Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

10) Komisja zastrzega sobie prawo do decyzji o zmianie liczby przyznawanych 

wyróżnień i do przyznawania nagród ex-equo, w sytuacjach spornych. 

11) Komisja konkursowa ogłosi listę zwycięzców na stronie internetowej Grodziskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej. Wręczenie nagród nastąpi w siedzibie Zarządu G.S.M, 

o terminie zwycięzcy zostaną poinformowani. 

12) Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu, wszelkie 

sprawy sporne rozstrzyga Komisja. 

 

4. Postanowienia końcowe 

1) Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

2) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działalność osób trzecich. 

3) Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany nagród i terminów 

rozstrzygnięcia konkursu, a nawet odwołania w przypadku zdarzeń losowych lub 

działania siły wyższej, co zostanie ogłoszone w klatkach schodowych i na stronie 

internetowej. 

4) O ogłoszeniu konkursu mieszkańcy zostaną poinformowani poprzez ogłoszenia 

wywieszone w gablotach w klatkach schodowych i na stronie internetowej G.S.M. 

do 30 kwietnia każdego roku. 

5) Z treścią regulaminu uczestnicy mogą zapoznać się w biurze Administracji 

Osiedla „Centrum” i na stronie internetowej G.S.M. 

6) Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółdzielni uchwałą 

Nr 125/2012 w dniu 05.04.2012 r. i obowiązuje od dnia zatwierdzenia. 
 

  


