
REGULAMIN KONKURSU 

na najładniejszy balkon, ogródek przydomowy  

lub teren wokół nieruchomości  

Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze” w Kielcach 

 

§ 1. 

1. Organizatorem konkursu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wichrowe Wzgórze” w Kielcach.  

2. Celem konkursu jest popularyzacja dbałości o estetykę zasobów mieszkaniowych Spółdzielni 
poprzez zakładanie i pielęgnację ogródków przydomowych, terenów wokół nieruchomości i 
zieleni balkonowej poprzez:  
a) inspirowanie mieszkańców do dbałości o estetykę najbliższego otoczenia i współtworzenia 

przyjaznej dla środowiska atmosfery, 
b) promocję pomysłowości i rozwiązań mających wpływ na uatrakcyjnienie wizerunku Osiedla. 

 
§ 2.  

1. Konkurs organizowany jest w okresie od dnia 20 czerwca (ogłoszenie konkursu) do dnia 30 
września i przeprowadzony jest w dwóch kategoriach:  

• balkony/loggie w budynkach mieszkalnych,  

• ogródki przydomowe, tarasy i tereny wokół nieruchomości.  

2. Szczegółowy harmonogram konkursu ustali Zarząd Spółdzielni. 

§ 3. 

1. W konkursie uczestniczyć mogą osoby, legitymujące się prawem do lokali mieszkalnych w 
budynkach Spółdzielni, które zagospodarowały w sposób ciekawy i estetyczny teren w okolicy 
swojego mieszkania (ogródki przydomowe, tarasy), bądź posiadają ładnie ukwiecone i zadbane 
balkony (loggie).  

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest pisemne zgłoszenie w terminie do dnia 15 lipca danego 
roku.  Karta zgłoszeniowa stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. 

3. Wypełnione druki zgłoszeń można złożyć w sekretariacie SM „Wichrowe Wzgórze” lub przesłać 
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej 
Spółdzielni na adres: sekretariat@wichrowe.pl. 

4. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na sporządzenie dokumentacji fotograficznej 
balkonu (loggi), ogródka lub tarasu, prezentację najładniejszych balkonów (loggi), ogródków, 
tarasów oraz przedstawienie laureatów konkursu (nazwisko i imię) na stronie internetowej: 
www.wichrowe.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Spółdzielni. 

5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Spółdzielni oraz członkowie Komisji Konkursowej. 

6. Organizator konkursu nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez uczestników, w związku 
z udziałem w konkursie. 

§ 4. 

1. Oceny zgłoszonych do konkursu aranżacji i wyłonienia laureatów dokona Komisja Konkursowa, 
powołana przez Zarząd Spółdzielni, w składzie co najmniej 5-osobowym, w skład której wchodzą 
przedstawiciele Rady Nadzorczej, Zarządu i pracownicy Spółdzielni. 

2. Komisja Konkursowa dokona indywidualnej oceny na karcie, która stanowi Załącznik Nr 2 do 
niniejszego regulaminu. Przyjmuje się skalę ocen od 1 do 10 punktów. Suma uzyskanych punktów 
stanowi ocenę końcową decydującą o finale konkursu.  

3. Kryteria oceny i punktacja: 
a) ogólne wrażenie estetyczne (dekoracyjne elementy takie jak: skrzynki, pojemniki, efektowne 

wyposażenie itp.) – 1-10 pkt, 

b) dobór roślin kwiatowych zapewniających kwitnienie od wiosny do jesieni – 1-10 pkt, 
c) kompozycja kolorystyczna – 1-10 pkt, 
d) oryginalność i pomysłowość – 1-10 pkt. 

4. Komisja Konkursowa sporządza protokół końcowy ze swojej pracy 
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5. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się najpóźniej do 15 października, a wyniki opublikowane 
zostaną na stronie internetowej Spółdzielni: www.wichrowe.pl. 

6. Laureaci konkursu zostają dodatkowo poinformowani o wynikach telefonicznie, pisemnie lub 
pocztą elektroniczną. 

§ 5. 

1. Nagrody w konkursie ustala Zarząd Spółdzielni stosownie do możliwości finansowych, w 
kategoriach: 

a) balkony/loggie w budynkach mieszkalnych, 
I miejsce 
II miejsce 
III miejsce 

b) ogródki przydomowe, tarasy i tereny wokół nieruchomości 
I miejsce 
II miejsce 
III miejsce. 

2. Nagrody w konkursie mogą być przyznane w formie pieniężnej lub rzeczowej. Laureaci otrzymują 
nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, niezwłocznie po wydaniu werdyktu 
przez Komisję Konkursową. 

3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

4. Komisja Konkursowa może wnioskować o przyznanie dodatkowych nagród i wyróżnień. 

§ 5. 

1. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, 
zmianę lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych. 

2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika zgody na nieodpłatne 
wykorzystanie fotografii zgłoszonych obiektów oraz wizerunku zwycięzców. 

3. W przypadku, gdy do Organizatora w terminie podanym w § 3 ust 2 niniejszego regulaminu, nie 
wpłyną co najmniej 2 pisemne zgłoszenia uczestników konkursu w danej kategorii, konkurs w tej 
kategorii nie zostanie przeprowadzony. 

4. Zgłoszenia po terminie wskazanym w § 3 ust 2 regulaminu nie będą rozpatrywane. 

 

Regulamin został zatwierdzony Uchwał Rady Nadzorczej Nr 48/2021 w dniu 22.06.2021 r. 
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Załącznik nr 1 
Do Regulaminu konkursu na najładniejszy balkon, ogródek przydomowy lub teren wokół nieruchomości  

 
KARTA ZGŁOSZENIOWA  

DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA NAJŁADNIESZY BALKON I OGRÓDEK PRZYDOMOWY  
LUB TEREN WOKÓŁ NIERUCHOMOŚCI* 

 
Data zgłoszenia   ____________________________________________ 

Imię i nazwisko  ____________________________________________ 

Adres zamieszkania   ____________________________________________ 

Zgłaszam udział w 
konkursie w kategorii*: 

 najładniejszy balkon   
 najładniejszy ogródek przydomowy/teren wokół nieruchomości 

Telefon kontaktowy   _____________________________________________ 

Adres e-mail  _____________________________________________ 

Oświadczam, że:  
1. Zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu i akceptuję określone w nim zasady.  

2. Wyrażam zgodę na podanie wyników konkursu do publicznej wiadomości,  

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Wichrowe Wzgórze” w Kielcach” 

danych osobowych zwartych w niniejszej karcie zgłoszeniowej dla celów dla jakich karta została złożona. 

……………………………………………………….. 

Podpis uczestnika 

 

Ochrona danych osobowych: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:  

1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wichrowe wzgórze” 25-408 Kielce ul. Jana 
Nowaka Jeziorańskiego 73 

2.  Administrator danych wyznaczył inspektora danych osobowych. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i RODO w celu realizacji Konkursu na 

najładniejszy balkon, ogródek przydomowy lub teren wokół nieruchomości.  
4. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz 

podmiotom, które wykażą podstawę prawną oraz prawnie uzasadniony interes.  
5. Dane osobowe po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane będą przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia roszczeń i obrony 
przed roszczeniami Administratora.  

6. Posiada Pani/Pan prawo zwrócenia się do Spółdzielni z żądaniem dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
przenoszenia danych. Może Pani/Pan wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.  

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie 

skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.  
9. Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania.  

 

 

* - zakreślić właściwą kategorię 



Załącznik nr 2 
Do Regulaminu konkursu na najładniejszy balkon, ogródek przydomowy lub teren wokół 
nieruchomości organizowany przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Wichrowe Wzgórze”. 

 
KRYTERIA OCENY I PUNKTACJA  

Imię i nazwisko _____________________________________________  

Data dokonanej oceny _______________________________________ 
 
1.  Ogólne wrażenie estetyczne (dekoracyjne elementy takie jak: skrzynki, pojemniki, efektowne 

wyposażenie itp.) – 1-10 pkt.  
Lp. Opis Przyznane punkty 

   

   

   

 

2. Dobór roślin kwiatowych zapewniających kwitnienie od wiosny do jesieni – 1-10 pkt.  

Lp. Opis Przyznane punkty 

   

   

   

 

3. Kompozycja kolorystyczna – 1-10 pkt. 

Lp. Opis Przyznane punkty 

   

   

   

 

4. Oryginalność i pomysłowość – 1-10 pkt. 

Lp. Opis Przyznane punkty 

   

   

   

 
 
 

…………………………………………………….. 
Podpis członka Komisji 

 


