Regulamin „Zielonego konkursu”
I. Założenia organizacyjne:
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich członków i osób niebędących członkami
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zamieszkałych w zasobach Spółdzielni zwanych
w dalszej części Regulaminu mieszkańcami.
II. Organizator:
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Siemianowicach Śląskich.
III. Przedmiot konkursu:
Najładniejszy balkon, loggię lub najładniejszy ogródek, skwer, klomb lub inny teren zielony
znajdujący się na terenie każdego z siedmiu osiedli, którego pielęgnacją zajmują
się mieszkańcy.
IV. Cel przeprowadzenia konkursu:
Konkurs ma na celu zachęcanie mieszkańców do dbania o estetykę budynków, balkonów,
loggii oraz terenów zielonych wokół miejsca zamieszkania, oraz rozwijanie wrażliwości na
estetykę otoczenia swojego zamieszkania.
V. Zasady konkursu:
1.
W Konkursie mogą uczestniczyć tylko mieszkańcy nie posiadający zadłużeń wobec SSM.
2.
Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
3.
Konkurs trwa od maja do września każdego roku.
VI. Warunki uczestnictwa:
Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać wszyscy mieszkańcy SSM niezależnie od miejsca
zamieszkania w Administracji swojego osiedla, w sekretariacie Zarządu przy
ul. Boh. Westerplatte 20 w Siemianowicach Śląskich lub redakcji gazety „Moja Spółdzielnia”,
telefonicznie, pisemnie lub elektronicznie.
VII. Zasady przyznawania nagród:
1.
Na każdym z siedmiu osiedli Komisja składająca się z członków Rady Osiedla i
przedstawicieli Administracji osiedlowej dokona oceny zgłoszonych do Konkursu balkonów,
loggii, skwerów, ogródków, klombów i innych terenów zielonych oraz wyłoni zwycięzcę.
2.
Ocenie podlegać będą również balkony, loggie, skwery, ogródki, klomby lub inne tereny
zielone, w stosunku do których nie dokonano zgłoszeń.
3.
Oceniana będzie w szczególności estetyka, różnorodność, kolorystyka, kompozycje oraz
stan pielęgnacji zasadzonych kwiatów i innych roślin.
4.
Dla zwycięzców konkursu na poszczególnych osiedlach Organizator funduje drobne
nagrody rzeczowe.
5.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 30 września.
6.
Organizator do dnia 15 października poinformuje o terminie i miejscu uroczystego
wręczenia nagród laureatom Konkursu.
7.
Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana w miesięczniku „Moja Spółdzielnia”.
VIII. Odpowiedzialność organizatora:
Organizator – Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa nie pokrywa żadnych kosztów
poniesionych przez uczestnika w związku z udziałem w konkursie „Zielony konkurs”.
Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 27.10.2014r
Uchwała NR 38/2014 z dnia 27.10.2014r.

