
KONKURS DLA MIESZKAŃCW OSIEDLA "ZARZEW" ORAZ " ŁĘCZYCKA - PRZĘDZALNIANA 

Najpiękniejszy balkon i ogródek SM Zarzew

REGULAMIN

1. Konkurs organizowany jest przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Zarzew".

2 . Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy osiedli "Zarzew" 
oraz "Łęczycka - Przędzalniana".

3.  Celem  Konkursu  jest  promocja  wszelkich  działań  zmierzających  do  podniesienia  estetyki  osiedli 
administrowanych przez SM Zarzew, poprzez szeroko pojętą pielęgnację oraz aranżację zieleni zdobiącej 
balkony oraz tereny przed blokami. 

4. Aranżację balkonów mogą zgłaszać do konkursu ich właściciele. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest 
dostarczenie  do  Domu  Kultury  Zarzewie  przy  ul.  Wandurskiego  4  podpisanej  Karty  Uczestnictwa 
stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.

5. Aranżację ogródków przed blokami zgłaszają osoby (lub grupy osób) zajmujące się ich utrzymaniem i 
pielęgnacją.  Warunkiem  przyjęcia  zgłoszenia  jest  dostarczenie  do  Domu  Kultury  Zarzewie  przy  ul. 
Wandurskiego  4  podpisanej  Karty  Uczestnictwa  stanowiącej  załącznik  do  niniejszego  regulaminu.  W 
przypadku  gdy  zgłoszenia  dokonuje  grupa  osób  -  w  Karcie  Uczestnictwa  należy  wskazać  osobę 
odpowiedzialną za kontakt z Organizatorami w sprawach dotyczących konkursu. 

6.  Organizator  powoła Jury,  które przyzna Nagrodę Główną oraz  nagrody i  wyróżnienia oddzielnie  dla 
balkonów  oraz  ogródków.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  innego  podziału  nagród  w  tym  do 
nieprzyznania nagrody głównej.  Jury oceniać będzie kompozycje i estetykę zgłoszonych aranżacji poprzez 
oglądanie ich z zewnątrz. Organizatorzy nie przewidują upoważniania kogokolwiek do odwiedzania w ich 
imieniu mieszkań uczestników.

7. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykonanie przez Organizatorów 
dokumentacji fotograficznej zgłoszonych ogródków i balkonów. Dokumentacja fotograficzna, podobnie jak 
ocena,  zostanie  wykonana  wykonana  wyłącznie  z  zewnątrz.  Uczestnik  wyraża  zgodę  na  publikację 
wykonanych przez Organizatora zdjęć w materiałach promujących konkurs w tym w Biuletynie SM Zarzew 
oraz na stronach internetowych DK Zarzewie i SM Zarzew.
W przypadku  otrzymania  nagrody lub  wyróżnienia  zgłaszający wyrażają  zgodę  na  publikację  swojego 
imienia  i  nazwiska w materiałach dotyczących konkursu.  Dane adresowe uczestników publikowane nie 
będą.

8.  Uczestnictwo  w  Konkursie  jest  jednoznaczne  z  zaakceptowaniem  niniejszego  Regulaminu.  Jego 
ostateczna interpretacja pozostaje w gestii Organizatora.

9. Terminarz:

-  Zgłaszanie ogródków i balkonów do Konkursu – do dnia 16 czerwca 2015 r.
-  Ocena  ogródków  i  balkonów  przez  Jury  oraz  wykonanie  dokumentacji  fotograficznej  odbędzie  się 
pomiędzy 20- 31 lipca 2015 r.
- Werdykt Jury zostanie ogłoszony podczas uroczystego podsumowania konkursu, które odbędzie się w 
Domu Kultury Zarzewie we wrześniu 2015r. O dokładnym terminie uroczystości Organizatorzy powiadomią 
uczestników Konkursu.
-  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do korekty terminarza imprezy.


