Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1020/ 17
Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 21.06.2017 r.

REGULAMIN KONKURSU NA
„NAJPIĘKNIEJSZY GDAŃSKI BALKON I NAJPIĘKNIEJSZY GDAŃSKI PRZEDOGRÓDEK 2017 ROKU”
1.

Organizator:
Organizatorem konkursu jest Gmina Miasta Gdaosk- Gdaoski Zarząd Dróg i Zieleni.

2.

Cel konkursu:
1) Wyłonienie najładniejszych aranżacji w następujących kategoriach:
a) „Najpiękniejszy gdaoski balkon 2017 roku” oraz
b) „Najpiękniejszy gdaoski przedogródek 2017 roku”
2) Promocja estetyki miasta, dbałości o własną zieloną przestrzeo,
3) Promocja pomysłowości, nowatorskich rozwiązao, które pozytywnie wpływają na przestrzeo
publiczną w mieście.

3.

Warunki uczestnictwa:
1) Konkurs ma charakter otwarty.
2) Udział w Konkursie mogą brad pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkujące w Gdaosku w lokalu
posiadającym balkon/przedogródek, którego aranżacja jest zgłaszana do Konkursu, zwane dalej
Uczestnikami lub Uczestnikami Konkursu.
3) Z udziału w Konkursie wyłączeni są:
a) pracownicy Organizatora
b) osoby, które brały udział w przygotowaniu konkursu
4) Każdy uczestnik może zgłosid do Konkursu:
a) jedną autorską aranżację balkonu wykonaną w 2017 roku,
b) jedną autorską aranżację przedogródka wykonaną w 2017 roku.
5) Uczestnik musi byd autorem nadesłanych zdjęd i aranżacji lub byd właścicielem praw autorskich
do zgłaszanej aranżacji i zdjęd.
6) Jeżeli uczestnik nie będzie posiadał wyłącznych autorskich praw majątkowych do aranżacji
i zdjęd, wówczas powinien złożyd oświadczenie o sytuacji prawnej prac oraz o swoich
uprawnieniach. Na tej podstawie organizator podejmie decyzję, czy dopuścid taką aranżację
do Konkursu.
7) W celu zgłoszenia do Konkursu niezbędne jest wypełnienie formularza Zgłoszenia uczestnictwa
w Konkursie, stanowiącego Załącznik Nr 2 do zarządzenia. Wypełnione zgłoszenie należy
przesład wraz ze zdjęciami zgłaszanego balkonu/przedogródka do Organizatora, w formie,
w sposób i w terminie określonym w niniejszym Regulaminie.
8) Do każdego zgłoszenia Uczestnik zobowiązany jest dołączyd od 2 do 5 zdjęd aranżacji
balkonu/przedogródka. Zdjęcia powinny ukazywad aranżację widzianą z zewnątrz budynku
oraz od środka budynku. W wypadku przesyłania zdjęd w wersji papierowej zdjęcia winny
byd podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem Uczestnika oraz adresem lokalizacji balkonu/
przedogródka.

9) W przypadku składania zgłoszenia przez jednego Uczestnika w obu kategoriach - każde
zgłoszenie powinno byd wysłane (drogą elektroniczną lub pocztą) na oddzielnym formularzu
zgłoszeniowym zaznaczając odpowiednią rubrykę dotyczącą zgłaszanej aranżacji.
10) Zgłoszenia do których nie został załączony prawidłowo wypełniony lub niekompletny formularz
zgłoszeniowy, lub wypełniono jeden formularz zgłaszając dwie aranżacje, lub złożonych
po terminie, nie będą rozpatrywane.
4. Termin i miejsce nadsyłania Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie:
1) Termin nadsyłania Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie : do dnia 11.09.2017 r. włącznie.
2) Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie należy dostarczyd drogą elektroniczną na adres
balkon@gzdiz.gda.pl lub listownie, kurierem bądź osobiście na adres: Gdaoski Zarząd Dróg
i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80 – 254 Gdaosk .
3) Za datę dostarczenia Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje się datę doręczenia przesyłki.
4) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia zdjęd załączonych do Zgłoszenia
uczestnictwa w konkursie powstałe podczas doręczania oraz za prawidłowośd i terminowośd
doręczenia drogą elektroniczną, przez pocztę lub kuriera przesyłek wysyłanych przez uczestnika
w związku z konkursem.
5. Przebieg konkursu :
1) Wyboru „Najpiękniejszego gdaoskiego balkonu 2017 roku” i „Najpiękniejszego gdaoskiego
przedogródka 2017 roku” dokona 5 osobowa Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora
Gdaoskiego Zarządu Dróg i Zieleni.
2) Komisja konkursowa dokona ocen zgłoszeo w następujących etapach:
a) formalna ocena zgłoszeo,
b) ocena dokumentacji zdjęciowej załączonej do zgłoszenia,
c) ocena w terenie aranżacji wybranych w II etapie, oraz
d) wyłonienie laureatów Konkursu.
3) Z każdego etapu pracy Komisja sporządza protokół.
4) W każdej z kategorii zostaną wybrane 3 najlepsze aranżacje.
5) Zgłoszone do Konkursu aranżacje balkonów i przedogródków zostaną ocenione przez Komisję
konkursową pod względem estetycznym, w zakresie atrakcyjności kompozycji i pomysłowości
aranżacji.
6) Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej wielkości głosów
decyduje glos Przewodniczącego Komisji.
7) Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje
odwołanie.
8) Konkurs zostanie rozstrzygnięty do kooca września 2017 r.
6. Sposób podania wyników konkursu do publicznej wiadomości
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.gzdiz.gda.pl oraz
www.gdansk.pl w terminie 5 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
2. Laureaci konkursu zostaną dodatkowo poinformowani o wynikach pocztą elektroniczną lub
telefonicznie.

7. Nagrody:
1) Autorom najlepszych aranżacji w kategorii „Najpiękniejszy gdaoski balkon 2017 r.” zostaną
przyznane przez Organizatora nagrody w wysokości:
a) 1000,00 zł brutto – za I miejsce
b) 500,00 zł brutto – za II miejsce
c) 300,00 zl brutto – za III miejsce.
2) Autorom najlepszych aranżacji w kategorii „Najpiękniejszy gdaoski przedogródek 2017 r.” zostaną
przyznane przez Organizatora nagrody w wysokości:
a) 1000,00 zł brutto – za I miejsce
b) 500,00 zł brutto – za II miejsce
c) 300,00 zl brutto – za III miejsce
3) Nagrody zostaną wypłacone przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi
w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Organizatora danych niezbędnych do wypłacenia
nagrody.
4) W sytuacji braku możliwości kontaktu z Uczestnikiem lub gdy Uczestnik w terminie 30 dni od
ogłoszenia wyników konkursu nie przekaże danych niezbędnych do wypłacenia nagrody przez
Organizatora lub zrzeknie się przyjęcia nagrody, nagroda nie zostanie wypłacona.
8. Unieważnienie konkursu
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku:
1) gdy nie wpłynie żadne Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie,
2) gdy żadna ze zgłoszonych do Konkursu aranżacji balkonu lub przedogródka nie spełni warunków
niniejszego Regulaminu,
3) niezadowalającego poziomu estetycznego zgłoszonych do Konkursu aranżacji.
9. Postanowienia koocowe:
1) Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2) Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację
załączonych do Zgłoszenia zdjęd we wszelkiego rodzaju w mediach i materiałach promocyjnych.
3) Załączone do Zgłoszenia zdjęcia przechodzą na własnośd Organizatora i nie są odsyłane
Uczestnikom Konkursu.
4) Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Konkursu oraz
wydania przyznanych nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
5) Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku
uczestnika w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących konkursu.
6) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach podanych w regulaminie
7) Komisja konkursowa może zdecydowad o zmianie sposobu rozstrzygnięcia konkursu.
8) Koszty przygotowania do udziału w konkursie ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.
9) Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Organizatora – www.gzdiz.gda.pl
10. Kontakt:
Gmina Miasta Gdaoska- Gdaoski Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80 - 254 Gdaosk
e - mail: info@gzdiz.gda.pl, tel. 58 558 95 44.

