Załącznik do Zarządzenia Nr 1308/2018
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 24 grudnia 2018r.

REGULAMIN KONKURSU
pn.: „METAMORFOZY ROKU 2017/2018 - NAJŁADNIEJSZA SŁUPSKA ELEWACJA”
ogłoszonego przez
Prezydenta Miasta Słupska
§ 1.
1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „METAMORFOZY ROKU 2017/2018 NAJŁADNIEJSZA SŁUPSKA ELEWACJA” jest Prezydent Miasta Słupska.
2. Ogłoszenie o Konkursie opublikowane będzie co najmniej na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Słupsku, na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Słupska.
§ 2.
1. Konkurs kierowany jest do Właścicieli budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
którzy w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku wykonali remont
elewacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego (np. Wspólnot Mieszkaniowych,
Spółdzielni Mieszkaniowych).
2. Z udziału w Konkursie wyłączone są budynki stanowiące w 100% własność Miasta.
§ 3.
Celem Konkursu jest:
1) aktywizacja Mieszkańców do podejmowania działań poprawiających walory estetyczne
oraz efektywność energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
2) kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za wizerunek Miasta
Słupska,
3) promowanie dobrych praktyk tych właścicieli, którzy podejmując się wykonania
kosztownego remontu elewacji, uzyskali najlepszy rezultat,
4) integracja społeczności danego budynku w podejmowaniu wspólnych inicjatyw na rzecz
ochrony środowiska i kształtowania wizerunku Miasta,
5) uhonorowanie dobrych Gospodarzy wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
§ 4.
1. Zgłoszenie Konkursowe należy składać w terminie od 01 stycznia do 31 stycznia 2019
roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku przy pl. Zwycięstwa 3 (w pokoju nr 219
na II piętrze), w zamkniętych kopertach z tytułem: Konkurs pn.: „Metamorfozy Roku
2017/2018 - Najładniejsza Słupska Elewacja”.
2. Zgłoszenie Konkursowe, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, może złożyć
upoważniony przez Właściciela przedstawiciel na podstawie upoważnienia określonego
w Zgłoszeniu.

3. Do Zgłoszenia Konkursowego należy dołączyć dokumentację fotograficzną elewacji
budynku sprzed remontu oraz po wykonaniu prac.
§ 5.
1. Rozstrzygnięcie Konkursu planowane jest na luty 2019 roku.
2. Oceny zgłoszonych do Konkursu budynków dokona Komisja Konkursowa w składzie,
o którym mowa w § 2 Zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska.
3. Przewodniczącym Komisji jest Prezydent Miasta Słupska.
§ 6.
1. Komisja Konkursowa dokona oceny budynków biorących udział w Konkursie w III etapach:
1) I etap: ocena formalna złożonych wniosków
(wnioski zawierające błędy formalne nie biorą udziału w dalszej części Konkursu),
2) II etap: ocena załączonej dokumentacji zdjęciowej, w oparciu o niżej wymienione
kryteria:
a) wygląd, ogólne wrażenie, atrakcyjność formy i kolorystyki na tle otaczającej
przestrzeni: 0 - 10 pkt,
b) zagospodarowanie, utrzymanie zieleni i ład oraz porządek na terenach przynależnych
do budynku (podwórze): 0 - 10 pkt
oraz wyłonienie maksymalnie 5 budynków, które przejdą do III etapu.
3) III etap: ocena w terenie wybranych w II etapie budynków oraz wyłonienie Laureata
Konkursu.
2. Z każdego etapu Komisja Konkursowa sporządza protokół.
3. Prace Komisji Konkursowej kończy protokół końcowy z całości pracy Komisji.
4. Planowane ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 28 lutego 2019 roku na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Słupsku, na tablicach ogłoszeniowych Urzędu
Miejskiego w Słupsku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Słupska.
§ 7.
Laureat Konkursu otrzyma w nagrodę od Prezydenta Miasta Słupska ozdobną tablicę pamiątkową
mocowaną na budynku z napisem: Laureat I Nagrody Prezydenta Miasta Słupska w Konkursie
pn.: „Metamorfozy Roku 2017/2018 - Najładniejsza Słupska Elewacja”. Natomiast pozostałe
budynki wyłonione przez Komisję w II etapie Konkursu zostaną nagrodzone wyróżnieniem.
Wszystkie wyłonione budynki otrzymają również nagrody rzeczowe.
§ 8.
Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od Konkursu bez konieczności podania przyczyny.
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