REGULAMIN KONKURSU
NA NAJPIĘKNIEJSZE OKNO, BALKON
I PRZYDOMOWY OGRÓDEK KWIATOWY
I. Cel konkursu
Promocja wśród mieszkańców Bytomia dbałości o estetykę najbliższego otoczenia, zwłaszcza
okien, balkonów i ogródków przydomowych.
II. Organizator
Stowarzyszenie MYbytomianie
III. Uczestnictwo i zasady konkursu
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Bytomia mający przydomowe
ogródki kwiatowe oraz ukwiecone, zazielenione okna i balkony.
2. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:
a. najpiękniejszy przydomowy ogródek (pod uwagę brane będą ogródki domowe przy
domach prywatnych, jak również ogródki osiedlowe, o które dbają mieszkańcy domu
lub dozorcy),
b. najpiękniejszy bytomski balkon,
c. najpiękniejsze bytomskie okno.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej zawierającej:
imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz kategorię i przesłanie go na adres
MYbytomianie@wp.pl lub złożenie w Biurze Promocji Bytomia, Rynek 7, w godzinach
urzędowania biura. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć zdjęcie/a obiektu (w wersji
tradycyjnej, na nośniku CD lub pen drive).
4. Zgłoszenia można składać do 20.09.2019 roku.
5. Komisja konkursowa oceni zgłoszone do konkursu ogródki przydomowe
oraz balkony do 30.09.2019 roku na podstawie dostarczonych zdjęć lub wizji lokalnych.
6. Organizator ma prawo do skontrolowania zgodności przekazanych fotografii obiektów
z ich stanem rzeczywistym, o czym poinformuje telefonicznie wybrane osoby na
minimum 3 dni przed planowaną wizytą komisji konkursowej.
7. Spośród zgłoszonych do konkursu obiektów komisja wyłoni 3 najpiękniejsze przydomowe
ogródki kwiatowe, 3 najpiękniejsze balkony oraz 3 najpiękniejsze okna. Komisja nie musi
przyznać wszystkich przewidzianych nagród.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do sfotografowania zwycięskich ogródków
przydomowych i balkonów, późniejszej publikacji tych zdjęć na stronie internetowej
stowarzyszeni oraz podania wyników konkursu do publicznej wiadomości.
9. Udział w konkursie jest bezpłatny.
IV. Nagrody w konkursie
W kategorii najpiękniejszy przydomowy ogródek kwiatowy:
- za I miejsce - talon o wartości 500 zł
- za II miejsce - talon o wartości 300 zł
- za III miejsce - talon o wartości 200 zł
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W kategorii najpiękniejszy balkon:
- za I miejsce - talon o wartości 300 zł
- za II miejsce - talon o wartości 200 zł
- za III miejsce - talon o wartości 100 zł
W kategorii najpiękniejsze okno:
- za I miejsce - talon o wartości 300 zł
- za II miejsce - talon o wartości 200 zł
- za III miejsce - talon o wartości 100 zł
V. Komisja Konkursowa
Komisję konkursową powołują organizatorzy. W skład komisji wchodzą przedstawiciele
stowarzyszenia, Biura Promocji Bytomia, Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki
Komunalnej, Działu Przyrodniczego Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
VI. Kontakt z organizatorami
MYbytomianie
Wydarzenie: https://www.facebook.com/events/2379576865630498/
Strona: https://www.facebook.com/MYbytomianie?fref=ts
Tel.: 667544682
E-mail: MYbytomianie@wp.pl
VII. Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Niniejszy konkurs, którego warunki zostały określone przez organizatora nie jest "grą
losową", "loterią fantową", "zakładem wzajemnym" ani "loterią promocyjną", których
wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy
z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach
(Dz. U. Nr 1998 r. Nr 102 poz. 650).
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działalność osób trzecich.
4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo skrócenia lub przedłużenia czasu
trwania konkursu.
5. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany nagród i terminów
rozstrzygnięcia konkursu, a nawet odwołania w przypadku zdarzeń losowych lub
działania siły wyższej, co zostanie ogłoszone na stronie internetowej:
6. Niniejszy regulamin i karta zgłoszenia do konkursu dostępne są na stronie internetowej:
https://www.facebook.com/events/2379576865630498/
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