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NA NAJŁADNIEJSZY BALKON
PRZYDOMOWY OGRÓDEK
NAJBARDZIEJ ZADBANĄ KLATKĘ SCHODOWĄ

I.
Cel konkursu
Zachęcenie mieszkańców o dbałość i estetykę najbliższego otoczenia i osiedla.
II.
Organizator konkursu
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Wanacja” w Starachowicach
III.
Uczestnictwo i zasady konkursu
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej „Wanacja” w Starachowicach posiadający ukwiecone
balkony, przydomowe ogrody oraz najbardziej zadbaną klatkę schodową.
2. Konkurs jest organizowany w następujących kategoriach:
a) najpiękniejszy balkon
b) najpiękniejszy przydomowy ogródek- otoczenie budynku
c) najbardziej zadbana klatka schodowa
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie telefoniczne lub pisemne do
Spółdzielni.
4. Termin zgłoszenia upływa w dniu 17 czerwca każdego roku.
5. Konkurs odbędzie się w dwóch turach. Pierwsza ocena odbędzie się w lipcu a
następna odbędzie się w m-cu wrześniu
6. Spośród zgłoszonych do konkursu obiektów, komisja wyłoni najpiękniejsze obiekty w
poszczególnych kategoriach.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do sfotografowania zwycięzców oraz podania
wyników do publicznej wiadomości.
IV.
Nagrody
Nagrody za najpiękniejsze obiekty w poszczególnych kategoriach corocznie będzie ustalał
Zarząd Spółdzielni stosownie do możliwości finansowych
V.
Komisja konkursowa
Komisję konkursową powołuje Zarząd Spółdzielni. W skład komisji wchodzą:
1. Kierownik Osiedlowego Klubu Spółdzielczego
2. Członek Rady Nadzorczej Spółdzielni
3. Pracownik administracji spółdzielni
VI.
Podsumowanie konkursu
Podsumowanie wyników konkursu odbywać będzie się w ostatnich dniach września
każdego roku. Wyniki będą publikowane w prasie lokalnej oraz w biuletynie
informacyjnym Spółdzielni.
…………………………………
Sekretarz Rady Nadzorczej

…………………………………..
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Konkurs
„ Najładniejszy BalkonNajładniejszy Ogródek Przydomowy”
ETAP I
M-c Lipiec
Oceny dokonuje komisja konkursowa
Przy ocenie należy zwrócić uwagę na:
• Stan techniczny balkonu
• Dobór kwiatów
• Ogólne wrażenie
Ilość punktów do zdobycia 3x10 = 30
Do oceny na szczeblu centralnym należy wytypować do 30 obiektów.
Proponujemy aby protokół zawierał następujące dane:
Adres, nr bloku

Liczba
ukwieconych
balkonów

Nr mieszkania

Liczba punktów

ETAP II
M-c Wrzesień
Oceny dokonuje komisja konkursowa
Przy ocenie należy zwrócić uwagę na:
• Stan techniczny balkonu
• Dobór kwiatów
• Ogólne wrażenie
Ilość punktów do zdobycia 3x10 = 30
Do oceny na szczeblu centralnym należy wytypować do 30 obiektów.
Proponujemy aby protokół zawierał następujące dane:

Nazwisko
lokatora

Adres, nr bloku

Liczba
ukwieconych
balkonów

Nr mieszkania

Liczba punktów

Nazwisko
lokatora

Uroczyste podsumowanie odbędzie się w ostatnich dniach września.

