REGULAMIN KONKURSU „PIĘKNY OGRÓD NA MOIM BALKONIE”
ORGANIZOWANEGO PRZEZ SDK MSM W MIELCU. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 GŁÓWNYM ORGANIZATOREM KONKURSU, FUNDATOREM NAGRÓD JEST MIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W MIELCU. 
W KONKURSIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ TYLKO MIESZKAŃCY ZASOBÓW  MSM W MIELCU. 
Konkurs ma na celu wyłonienie najpiękniejszych zdaniem Komisji Konkursowych balkonów, ogródków przyblokowych i tarasów, które przyczyniają się do poprawienia estetyki osiedli MSM .  
Jednostką odpowiedzialną za organizacje konkursu, jego sprawne przeprowadzenie, wybór nagród i koncert finałowy jest Spółdzielczy Dom Kultury MSM w Mielcu.
Każdy mieszkaniec zasobów MSM w Mielcu może zgłosić swój balkon, ogródek przyblokowy czy taras do konkursu. 
5.1. Zgłoszeniem się do konkursu jest dostarczenie dwóch zdjęć w formacie dowolnym, jednak nie mniejszym niż 9 x 13 cm opisanej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, telefonem kontaktowym koniecznie z dopiskiem „Piękny ogród na moim balkonie. 
5. 2 Zdjęcia składać można w SDK, ul. Kusocińskiego 13 A w Mielcu w terminach 21. 07 - 5. 08. 2011  i 1. 09. 2011 - 15. 09 2011 jak również w sekretariacie MSM, ul. Staffa 4A , Administracji Osiedla Kopernika, ul. Jagiellończyka 23, Administracja Osiedla Smoczka, ul. Zygmuntowska 7 A, Administracja Osiedla Lotników ul. Pisarka 14 ,  w terminie od 20. 07. 2011 do 15. 09. 2011, w godzinach urzędowania w/w jednostek. 
5. 3. Zdjęcia winny zawierać najciekawsze ujęcia całego balkonu w wybranej porze dnia z zewnątrz czyli od strony ogólnie widocznej i dostępnej przez osoby stojące przed balkonem, ogródkiem przyblokowym  
5. 4. Nie rozpatrywane będą zgłoszone zdjęcia balkonów zrobione z wewnątrz mieszkania . OCENIE PODLEGA WIDOK BALKONU Z ZEWNATRZ. 
	Zarząd MSM zarządzeniem powołuje Komisje Konkursową, która spośród zgłoszonych balkonów,  ogródków przyblokowych i tarasów wybiera jej zdaniem najlepsze. 

 6.1 . W skład Komisji Konkursowych wchodzą: 1 reprezentant Administracji osiedla, 1 reprezentant Rady Osiedla, 1 pracownik zakładu oczyszczania osiedla. 
	Komisja dokonuje wyboru  zgłoszonych balkonów, ogródków przyblokowych, tarasów w terminie wcześniej ustalonym i podanym do wiadomości startujących w konkursie. 

7.1.  Komisja może dokonać oceny balkonów, ogródków przyblokowych i tarasów  nie zgłoszonych przez właścicieli a zdaniem komisji godnych nagrody.
Wykonane i zgłoszone do konkursu zdjęcia staja się własnością organizatorów i   zostaną umieszczone na stronach internetowych SDK ,    MSM, i innych. 
Pełna lista laureatów konkursu zostanie podana  do wiadomości członków Mieleckiej Spółdzielni  Mieszkaniowej. 
9.1. Organizator  telefonicznie  powiadomi  laureatów o terminie i formie przekazania nagród, nie później niż na 7 dni.  
Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem regulaminu.  


