
REGULAMIN KONKURSU
„NAJŁADNIEJ UKWIECONY BALKON 2015”

1. Organizatorem konkursu „Najładniej  ukwiecony balkon 2015”  jest  w imieniu  Prezydenta 
Miasta  Częstochowy  Pełnomocnik  Prezydenta  Miasta  ds.  Estetyki  Miasta  z  siedzibą 
Wydział Kultury, Promocji i Sportu - Referat Kultury, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45A, 
42-217 Częstochowa, tel. (034) 3707465.

2. Celem  konkursu  jest  nagrodzenie  najciekawszych  rozwiązań  w  zakresie  aranżacji 
balkonów/loggi  z  wykorzystaniem  zieleni,  kwiatów  i  innych  naturalnych  elementów 
dekoracyjnych.

3. Do konkursu mogą się zgłaszać mieszkańcy budynków wielorodzinnych usytuowanych na 
terenie  miasta  Częstochowy  –  właściciele  ozdobionych  (wyłącznie  żywą  zielenią) 
balkonów/ loggi.

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden ukwiecony balkon/loggię w lokalu, 
w którym mieszka.

5. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje z chwilą złożenia karty zgłoszenia, stanowiącej 
załącznik  do  Regulaminu  konkursu  oraz  2-3  fotografii  (w  formacie  10x15  lub  w  wersji  
elektronicznej)  swojego  ukwieconego  balkonu/loggi.  Fotografie  muszą  być  wykonane 
wyłącznie z zewnątrz, z dostępnej przestrzeni publicznej.

− kartę zgłoszenia można pobrać w siedzibie Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Estetyki  
Miasta - Wydział Kultury, Promocji i Sportu – Referat Kultury (godz. pracy: poniedziałek-
piątek  7:30-15:30),  ze  strony  internetowej www.czestochowa.pl (zakładka:  Estetyka  
Miasta),

− wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z fotografiami należy:
złożyć osobiście w siedzibie Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Estetyki Miasta:
Referat Kultury (budynek Odwachu obok Ratusza), Aleja Najświętszej Maryi Panny 45A 
lub  przesłać:  na  skrzynkę  mailową  kps@czestochowa.um.gov.pl bądź  pocztą  na  adres: 
Urząd  Miasta  Częstochowy  Wydział  Kultury,  Promocji  i  Sportu,  Aleja  Najświętszej  Maryi 
Panny 45A, 42-217 Częstochowa.

6. Terminarz Konkursu:
− I etap - przyjmowanie zgłoszeń: 10.07.2015 r. - 14.08.2015 r.,
− w przypadku wpływu kart zgłoszenia w ilości przekraczającej liczbę 30 wprowadza się 

II etap konkursu,
− II  etap  -  wybór  przez  Komisję  Konkursową  maksymalnie  15  balkonów/loggi 

zakwalifikowanych do przeglądu w terenie,
− dokonanie przez Komisję Konkursową oceny balkonów/loggi (dostępnych z przestrzeni 

publicznej)  zgłoszonych  do  konkursu:  20-25  sierpnia  2015  r. (dni  robocze w  godz. 
10:00-15:00),

− ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród – podczas 23. Dni Częstochowy. 
7. Każdy z etapów konkursu podlega odrębnej ocenie.
8. Zwycięzcami konkursu zostaną właściciele balkonów/loggi, które zdobędą największą ilość 

punktów. 
9. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu oraz o dokładnym terminie wręczenia 

nagród przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Estetyki Miasta.
10.Wyboru  najładniej  ukwieconego  balkonu/loggi  dokona  5  osobowa  Komisja  Konkursowa 

powołana przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Estetyki Miasta.
11.Komisja  Konkursowa  sporządzi  pisemne  protokoły  z  I  i  II  etapu  przeprowadzanego 

konkursu.
12.Właściciele trzech najładniej ukwieconych balkonów/loggi zostaną uhonorowani nagrodami 

pieniężnymi:
- za zajęcie I miejsca –   700 zł (brutto)
- za zajęcie II miejsca –  500 zł (brutto)
- za zajęcie III miejsca – 400 zł (brutto).

http://www.czestochowa.pl/
mailto:kps@czestochowa.um.gov.pl


13.  Nagrody zostaną przekazane na konta bankowe wskazane przez Laureatów po potrąceniu 
przez Organizatora należnego podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

14.Komisja Konkursowa może zdecydować o innym podziale nagród.
15.W konkursie przewiduje się możliwość przyznania wyróżnień.
16.Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu w części  lub całości,  jeżeli  

wpłynie mniej niż 20 ofert lub zgłoszenia do konkursu nie spełnią celu konkursu.
17.Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych 

przez uczestnika w związku z udziałem w konkursie.
18.Organizator  nie  odpowiada  za  nieterminowe  doręczenie  przesyłek  wysłanych  przez 

uczestników pocztą, czy drogą elektroniczną.
19.W  przypadku  nagrodzonych  balkonów/loggi  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do 

publikacji  ich  fotografii  w  materiałach związanych  z  promocją  miasta,  w tym na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Częstochowy.

20.Organizator  poda  do  publicznej  wiadomości  nazwiska,  imiona  oraz  adresy  laureatów 
konkursu.

21.Wszelkie  informacje  dot.  danych  osobowych  uzyskane  od  uczestników  konkursu  będą 
gromadzone  i  wykorzystywane  przez  Organizatora  wyłącznie  na  potrzeby  konkursu 
„Najładniej ukwiecony balkon 2015” na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.  
zm.).

22.W  sprawach  spornych  wynikających  z  interpretacji  Regulaminu  ostateczną  decyzję 
podejmie Organizator w porozumieniu z Komisją Konkursową.

23.Uczestnik Konkursu ponosi  pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich oraz 
dóbr osobistych poprzez nadesłanie zdjęcia. W przypadku, gdy jakiekolwiek osoby trzecie 
wystąpią wobec Organizatora konkursu z roszczeniami za dokonanie takiego naruszenia, 
uczestnik zobowiązany jest zwolnić podmiot, pod adresem którego kierowane są roszczenia 
od wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.

24.Z konkursu wyłączeni  są  pracownicy  Urzędu Miasta  Częstochowy i  członkowie  Komisji  
Konkursowej.

25.Dodatkowe informacje dot. konkursu można uzyskać pod numerami tel. (034) 3707471 lub 
(034) 3707465.

26.Złożenie karty zgłoszenia oznacza akceptację warunków Regulaminu.


