
I. Cel Konkursu:          
 -  pokazanie, że Stalowa Wola – miasto skazane na „wielką płytę” –  też może być piękne 
 - poprawa wizerunku Stalowej Woli, estetyki wszystkich osiedli w mieście
 - integracja małych społeczności blokowych tworzących więzi towarzyskie i dobrosąsiedzkie

II. Organizator: 
Organizatorem Konkursu jest Spółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli

III. Patronat:
Patronat nad Konkursem „Pamiętajcie o ogrodach i balkonach...” sprawuje Poseł RP,  Przewodniczący Rady Powiatu, 
Starosta Stalowowolski, Przewodniczący Rady Miejskiej, Prezydent Miasta, Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Stalowej Woli, Prezes Zarządu Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, a także Rady Nadzorczej  Spółdzielni oraz 
inne podmioty wspierające Konkurs.

IV. Konkurs ma charakter otwarty:
Udział w Konkursie mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkujące na terenie Stalowej Woli oraz Administracji 
Osiedla nr 5 Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli ( w Rudniku nad Sanem), w lokalu posiadającym balkon /okno/ 
ogródek, którego aranżacja zgłaszana jest do Konkursu i jest wynikiem ich pracy (zasoby obu Spółdzielni 
Mieszkaniowych, Zakładu Administracji Budynków, Miejskiego Zakładu Budynków Sp. z o.o., wspólnot mieszkaniowych).
Konkurs nie dotyczy posesji prywatnych . 
Z udziału wyłączeni są: pracownicy Organizatora oraz osoby, które brały udział w przygotowaniu Konkursu. 

V. Termin Konkursu:
 Konkurs odbywa się co roku w miesiącach letnich, głównie na przełomie lipca i sierpnia. Podsumowanie i ogłoszenie 
wyników – na przełomie września i października każdego roku.

VI. Przebieg Konkursu: 
Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie należy składać osobiście w Spółdzielczym Domu Kultury
w Stalowej Woli, ul. Okulickiego 32, 37-450 Stalowa Wola lub Administracji Osiedla nr 5 Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Stalowej Woli (adres: ul. Chopina 32/12, 37-420 Rudnik nad Sanem). 
Zgłoszenie konkursowe należy złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik do Regulaminu. 
Formularz zgłoszenia zawiera :
- informację o zapoznaniu z Regulaminem i akceptacją jego postanowień
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykonanie przez Organizatora Konkursu zdjęć    balkonu/okna/ogródka, którego 
aranżacja zgłaszana jest do Konkursu
- informację wynikającą z obowiązku administratora dotycząca ochrony danych osobowych
- oświadczenie laureata Konkursu o udzieleniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku.

VII. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 30 września 2018 r.
Oceny zgłoszonych do Konkursu aranżacji dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.



W skład tych komisji wchodzą: „fachowiec od zieleni” z wykształceniem ogrodniczym - artysta plastyk oceniający 
kompozycję ,fotograf dokumentujący wybrane obiekty 

VIII. Komisja Konkursowa dokonuje oceny zgłoszeń biorących udział w Konkursie w dwóch etapach:
etap I: polega na formalnej ocenie złożonych wniosków pod kątem: czy są kompletne, czytelne
 i wypełnione zgodnie ze wzorem zgłoszenia
etap II: W drugim etapie komisja złożona z „fachowca od zieleni” z wykształceniem ogrodniczym, artysty plastyka oraz 
osoby wskazanej przez Organizatora, dokonuje kwalifikacji najciekawszych balkonów, okienek  i ogródków w oparciu o 
kryterium wyglądu aranżacji, biorąc pod uwagę:
- różnorodność gatunków
 - zdrowotność roślin
 - kompozycja
 - gama barw
 - oryginalność
 - wrażenie estetyczne, 
 a w następnej kolejności przyznaje nagrody i wyróżnienia.     

IX. Nagrody:     
 Główne nagrody w Konkursie  –  to Złota, Srebrna i Brązowa Pelargonia - statuetki zaprojektowane przez Alicję 
Czajkowską –  Magdziak – artystę plastyka.       
Pozostałe nagrody zależą od inwencji i pomysłów komisji  i Organizatora. Najczęściej są to wydawnictwa, foldery, 
kalendarze, zdjęcia, obrazy, dyplomy i inne.        
Osoby, które zdobyły „Złotą Pelargonię”, zostają wyłączone z uczestnictwa w Konkursie w kolejnych pięciu jego 
edycjach. Jeżeli jednak utrzymują bardzo wysoki poziom, mogą być honorowani Nagrodami Specjalnymi.          
Ilość przyznawanych nagród i wyróżnień zależy od Komisji. 
Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne. Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.   
Prace Komisji Konkursowej kończy protokół końcowy z całości prac komisji.

 X. Postanowienia końcowe:
 Organizator zastrzega sobie prawo do:
 - wyboru zdjęć do publikacji wybranych balkonów i ogródków
 - wyznaczania szczegółowych terminów oględzin balkonów i ogródków na poszczególnych osiedlach 
-  podania wyników  do publicznej wiadomości
 - zmian w terminach Konkursu
 - dokonywania zmian w Regulaminie Konkursu
 - komisja kończy swoją pracę po ogłoszeniu wyników konkursu.

XI. Postanowienia końcowe:
- Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
- Regulamin Konkursu  jest dostępny na stronie   www.sdk.stalowawola.pl
- Kontakt: Spółdzielczy Dom Kultury, ul. Okulickiego 32, 37-450 Stalowa Wola,  tel. 15 810 98 15;
 e-mail: sdkkultura@gmail.com;  

   

                                                                    

Stalowa Wola, 02.07.2018 r. 

http://www.sdk.stalowawola.pl/

