
REGULAMIN KONKURSU NA KOMPOZYCJĘ BALKONOWĄ I OGRÓDEK
MIĘDZYBLOKOWY

1. CELE KONKURSU
- poprawa warunków estetycznych i higienicznych posesji na terenie nieruchomości 

SMK;
- popularyzowanie przykładów estetycznego zagospodarowania posesji;
- pobudzenie inicjatyw proekologicznych wśród mieszkańców.

2. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
Konkurs przeprowadzony będzie w kategorii: Kompozycja balkonowa, Ogródek 
międzyblokowy.

3. ORGANIZATOR KONKUSU
Głównym organizatorem konkursu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Knurowianka”. 
Lustracji i oceny ogródków i balkonów dokona komisja powołana  przez organizatora 
konkursu .

4. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
W konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy budynków wielorodzinnych 
znajdujących się na terenach administrowanych przez SMK.
Zgłoszenia uczestnictwa może dokonać właściciel, użytkownik, radny a także osoby 
trzecie za zgodą właściciela.
Uczestnicy  konkursu  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  dla  celów
związanych z przeprowadzeniem konkursu oraz z ogłoszeniem wyników konkursu.

5. HARMONOGRAM KONKURSU

28 czerwiec 2018  - ogłoszenie konkursu,
2 lipiec  - 31 lipiec 2018  - czas zgłaszania ogródków i balkonów,
01 sierpień – 20 sierpień 2018  - ocena ogródków i balkonów przez 

             komisję konkursową.

6. KRYTERIA OCENY
W trakcie przeglądu komisja konkursowa sporządzi protokół z oględzin.
O wynikach konkursu decydować będzie suma punktów przyznanych poszczególnym 
obiektom przez wszystkich członków komisji.
Kryteria przyznawania punktów:

Kompozycja balkonowa

1. dobór materiału roślinnego, jego jakość – do 10 pkt
2. estetyka, kolorystyka, styl kompozycji – do 10 pkt
3. dopasowanie do otoczenia – do 5 pkt
4. pomysłowość i oryginalność – do 10 pkt.

Ogródek międzyblokowy
1. kompozycja roślinna i dobór roślin – do 10 pkt
2. dopasowanie do otoczenia – do 5 pkt
3. estetyka, kolorystyka – do 5 pkt
4. pomysłowość i oryginalność – do 15 pkt



7. KOMISJA KONKURSOWA I NAGRODY
Członków komisji konkursowej powołuje Rada Nadzorcza SMK. Nagrody rzeczowe i 
dyplomy otrzymają wszyscy finaliści w każdej kategorii.

8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystego spotkania finalistów.
O terminie spotkania organizator konkursu powiadomi finalistów.
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