
Załącznik 
do Zarządzenia Nr 454/ZF/2021
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 2 czerwca 2021 r.

REGULAMIN KONKURSU
pn.: „Pokaż swój zielony balkon lub ogródek podwórkowy!”

ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Słupska

1.   Organizatorem konkursu pn. „Pokaż swój zielony balkon lub ogródek podwórkowy!” jest
Prezydent Miasta Słupska.
2.    Konkurs adresowany jest do mieszkańców Miasta Słupska bez ograniczeń wiekowych.
3.  Celem  konkursu  jest  docenienie  aktywności  społecznej  mieszkańców  oraz  ich
zaangażowania w upiększanie najbliższego otoczenia.
4.   W  konkursie  oceniane  będą  kompozycje  roślinne  umiejscowione  na  zewnętrznych
częściach  balkonów  i  ogrodach,  przy  czym  w  przypadku  domków  jednorodzinnych
i  innych  ogrodzonych  miejsc,  ocenie  będą  podlegały  kompozycje  widoczne  dla
przechodniów.
5.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wypełnionego formularza zgłoszenia,
którego wzór określa Załącznik nr 1 wraz z fotografiami zgłaszanej kompozycji  roślinnej.
Wypełniony  formularz  wraz  z  załącznikami  należy  dostarczyć  do  Referatu  Rewitalizacji
w Wydziale Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku, pl. Zwycięstwa 1 (Mały
Ratusz,  p.  204),  lub  przesłać  drogą  elektroniczną  w  formie  skanu  na  adres  e-mail:
rewitalizacja@um.slupsk.pl.  W  przypadku  zgłoszeń  przesłanych  drogą  korespondencyjną
decyduje data wpływu.
6.   Przed złożeniem formularza należy zapoznać się z informacją o przetwarzaniu danych
osobowych,  stanowiącą  załącznik  nr  2  do  niniejszego  regulaminu  oraz  załączyć  ją  do
zgłoszenia.
7.   Komisja  konkursowa  będzie  oceniała  zgłoszenia  według  następujących  kryteriów:
pomysłowość, walory estetyczne, widoczność dla innych mieszkańców, różnorodność roślin.
8.   Upominkami  w  konkursie  będą  m.in.  sadzonki  roślin  balkonowych  i  ogrodowych
oraz narzędzia do pielęgnacji roślin.
9.     Za rozstrzygnięcie niniejszego konkursu odpowiedzialna jest komisja konkursowa.
10.  Decyzja  komisji  konkursowej  podejmowana  większością  głosów  jest  ostateczna
i nie podlega odwołaniu.
11.  Z udziału w konkursie wyłączeni są członkowie komisji konkursowej i ich najbliższe
rodziny.
12.     Informacje  o  wynikach  konkursu  zostaną  zamieszczone  na  miejskim  portalu
internetowym
www.slupsk.pl oraz stronie https://www.facebook.com/MiastoSlupsk.
13.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  bezpłatnego  wykorzystania  w  materiałach
drukowanych i w środkach masowego przekazu informacji  zdjęć załączonych do zgłoszeń
wraz z podaniem podstawowych danych osobowych autora, a także lokalizacji obiektu.
14.    Harmonogram konkursu:
1) nabór zgłoszeń odbywa się od 15 czerwca do 15 sierpnia 2021 r.,
2) oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 14 września 2021 r.,
3) wręczenie nagród nastąpi w terminie do 30 września 2021 r.
15.   Dokumenty  dotyczące  niniejszego  konkursu  opublikowane  zostaną  w  Biuletynie
Informacji



Publicznej  Urzędu  Miejskiego  w  Słupsku  oraz  na  miejskim  portalu  internetowym
www.slupsk.pl w dziale „Aktualności” oraz „Rewitalizacja”.
16.     Dane  osobowe  uczestników  konkursu  pozyskane  na  potrzeby  przeprowadzenia
konkursu
będą  administrowane  i  przetwarzane  przez  Prezydenta  Miasta  Słupska  wyłącznie  w  celu
i  zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzenia  konkursu,  tj.  w  celu  identyfikacji  uczestnika,
wydania nagrody i podania do publicznej wiadomości imienia i nazwiska.
17.    Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

             Z up. PREZYDENTA
      Miasta Słupska 

     Marek Goliński
                  ZASTĘPCA PREZYDENTA


