
                                        

   REGULAMIN
                      KONKURSU  NA „NAJŁADNIEJSZY BALKON
                                  I OGRÓDEK PRZYDOMOWY”

I. CELE KONKURSU

1. Uzyskanie estetycznego wyglądu balkonów oraz ogródków
    przydomowych w nieruchomościach znajdujących się w zasobach  
    Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza” w Zabrzu.
2. Promocja wśród mieszkańców osiedla, dbałości o estetykę najbliższego
    otoczenia, zwłaszcza balkonów, ogródków przydomowych.

II. ORGANIZATOR KONKURSU

1. Rada Nadzorcza Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza” w Zabrzu.
2. Konkurs obejmuje dwie kategorie:
a. najładniejszy balkon, 
b. najładniejszy ogródek- podwórko.

III. UCZESTNICY I TERMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1. Do konkursu mogą przystąpić wszyscy chętni zamieszkujący w
    zasobach Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza”.
2. Konkurs rozstrzygnięty zostanie do dnia 30.09.2020 r. Powołana
    Komisja Konkursowa przeprowadzi ocenę zgłoszonych balkonów 
    i ogródków przydomowych.

IV. TRYB ZGŁOSZENIA BALKONU LUB OGRÓDKA 
PRZYDOMOWEGO 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie pisemnego zgłoszenia
    balkonu lub ogródka w terminie do dnia 31.07.2020 r.
2. Zgłoszenia można składać w Spółdzielni, Administracji Osiedla
    w godzinach jej pracy oraz e-mailem:  gsmluiza@gsmluiza.pl
3. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na obejrzenie
    balkonu, ogródka, zrobienie dokumentacji fotograficznej, a także 
    prezentację zgłoszonego obiektu oraz przedstawienie danych                
uczestnika   konkursu  na stronie internetowej Spółdzielni, prasie lokalnej.
4. W konkursie nie mogą brać udział pracownicy organizatora konkursu,
    ani członkowie komisji konkursowej.
5. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

V. WARUNKI PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od
    przeprowadzenia konkursu, jeżeli nie wpłyną zgłoszenia co najmniej 6   
    uczestników konkursu.



VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

1.  Trzy najwyżej ocenione balkony i ogródki przydomowe zostaną
      nagrodzone.
2.   Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Górniczej
      Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza” oraz w biuletynie informacyjnym 
      G.S.M. „LUIZA”.
3.   Zwycięzcy konkursu o terminie i miejscu wręczenia nagród 
rzeczowych
      oraz dyplomów zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.
4.   Regulamin uchwalony został i obowiązuje na czas organizowanego
      konkursu.



KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU NA „NAJŁADNIEJSZY BALKON
                     LUB OGRÓDEK PRZYDOMOWY”.

Imię …………………………………………………………………………………………………..

Nazwisko ……………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………

Adres zgłoszonego balkonu* ……………………………………………………………..

Adres  ogródka przydomowego* ……………………………………………………….

Tel. Kontaktowy………………………………….

Niniejszym zgłaszam swój udział w konkursie na „Najładniejszy balkon lub
ogródek przydomowy”*.  
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu i akceptuję jego 
postanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych tekst jedn. (Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi 
zmianami).

……………………………
podpis uczestnika

* niepotrzebne skreślić


