
Regulamin konkursu 

„Najpiękniejszy balkon w Mieście Nasielsk” 

1. Organizator konkursu: 

Burmistrz Nasielska 

 

2. Cele Konkursu 

Celem konkursu  jest: 

1. Propagowanie działań proekologicznych wśród mieszkańców Miasta Nasielsk oraz 

kształtowanie prawidłowych postaw dotyczących ochrony środowiska i środowiska 

naturalnego, uwrażliwienie mieszkańców miasta na estetykę otoczenia i dbałość o środowisko 

naturalne, 

2. Inspirowanie aktywności mieszkańców miasta w zakresie dbałości o estetykę swojego miejsca 

zamieszkania, 

3. Propagowanie czystości i porządku na terenie Miasta Nasielsk,  

4. Kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej. 

 

3. Uczestnicy i tryb zgłoszenia: 

1. Ogłoszenie o konkursie podaje się do wiadomości mieszkańców poprzez informację  

w lokalnych mediach, na stronie internetowej urzędu oraz poprzez plakaty rozwieszone na 

miejskich tablicach ogłoszeń. 

2. W konkursie udział mogą wziąć wszyscy właściciele nieruchomości wielolokalowych oraz 

zabudowanych budynkami jednorodzinnymi zlokalizowanych na terenie Miasta Nasielsk. 

3. Zgłoszenia mogą być składane w czasie trwania konkursu przez: 

• Właściciela/współwłaściciela lokalu/nieruchomości, 

• Osobę trzecią – pod warunkiem uzyskania pisemnego upoważnienia od właściciela 

obiektu/nieruchomości. 

• Jedna osoba dokonuje jednego zgłoszenia. 

4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest pisemne zgłoszenie na formularzu zgłoszeniowym, 

określonym w  załączniku Nr 1 do niniejszego regulaminu. Na zgłoszeniu obowiązkowo muszą 

zostać podane: imię i nazwisko zgłaszającego, adres nieruchomości, numer tel. kontaktowego 

oraz od 3 do 6 zdjęć przedstawiających zgłoszony do konkursu obiekt (dopuszcza się zdjęcia 

złożone na płycie CD). 

5. Zdjęcia mogą być wykonane aparatami cyfrowymi oraz analogowymi. Do Konkursu dopuszcza 

się zdjęcia kolorowe i czarno-białe.  

6. Druki formularza zgłoszeniowego dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich II piętro, pok. 201 oraz na stronie 

internetowej www.nasielsk.pl. 

7. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 30 maja 2017 r. do godz. 

15:00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, Biuro Obsługi Klienta, Wydział 

Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich II piętro, pok. 201, bądź listownie na adres: Urząd 

Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk. 

8.  Komisja konkursowa będzie dokonywać oceny w terenie poszczególnych zgłoszeń w terminie 

od 15 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r. 

9. Zgłoszenia dyskwalifikowane: 

http://www.nasielsk.pl/


• Zgłoszenia z niewypełnionymi lub nieczytelnymi polami w formularzu 

zgłoszeniowym, 

• Zgłoszenia bez wymaganego załącznika, 

• Zgłoszenia przedstawiające obiekty z terenu poza granicami Miasta Nasielsk, 

• Zgłoszenia złożone po terminie wskazanym w ust. 6. 

 

4. Sposób realizacji konkursu 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez 

Burmistrza Nasielska. 

2. Komisja konkursowa dokonuje przeglądu wszystkich zgłoszonych w terminie zgłoszeń. 

3. O terminie dokonania przeglądu obiektów Organizator konkursu powiadamia wszystkich 

uczestników konkursu, którzy złożyli w terminie druk zgłoszenia. 

4. Skład Komisji Konkursowej stanowi 6 osób. 

5. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia wizji w terenie przez 3 członków Komisji. 

6. Z każdego przeglądu Komisja sporządza dokumentację fotograficzną oraz wypełnia arkusz 

oceny stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu. 

7. Komisja sporządza protokół końcowy z wizytacji obiektów (załącznik Nr 3 do niniejszego 

regulaminu), w którym podsumowuje liczbę punktów uzyskanych przez poszczególne posesje 

oraz liczbę dokonanych ocen. 

8. Komisja  spośród nadesłanych zgłoszeń wyłoni  3 finalistów konkursu. 

9. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna. 

 

5. Kryteria oceny 

1. Przyjmuje się system punktacji od 1 –10, w każdym z niżej wymienionych kryteriów konkursu.  

Suma uzyskanych punktów podczas  wizytacji  stanowi podstawę oceny końcowej. 

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia – 50 pkt 

2. Zwycięzcami konkursu zostają te obiekty, które zdobędą największą liczbę punktów.  

3. Kryteria konkursu: 

Lp. Kryterium 

Liczba 

punktów 

możliwych do 

uzyskania 

[pkt] 

1. Wygląd, ogólne wrażenie 
0-10 

2. Stan techniczny i estetyczny otoczenia (konstrukcja balkonu, 

estetyka balustrad, ścian otaczających balkon) 
0-10 

3. Ukwiecenie (kolorystyka, dobór roślinności, utrzymanie) 
0-10 

4. Elementy dekoracyjne (pergole, skrzynki balkonowe, donice itp.) 
0-10 

5. Pomysłowość i oryginalność rozwiązań 
0-10 

RAZEM 50 

 



6. Nagrody 

 

1. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców I, II i III miejsca w konkursie. 

2. Ustala się następującą wartość nagród rzeczowych: 

• I miejsce – 300,00 zł, 

• II miejsce – 200,00 zł, 

• III miejsce – 100,00 zł 

3. Zwycięzcy konkursu oraz osoby, które zajmą drugie i trzecie miejsca otrzymują nagrody 

ufundowane przez Burmistrza Nasielska. Laureaci ponoszą wszystkie koszty związane z 

zapłatą należnych podatków z tytułu uzyskania nagrody na zasadach określonych w 

przepisach prawa. 

4. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 15 sierpnia 2017 r. 

Przedmiotowa lista zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  

w Nasielsku www.nasielsk.pl. 

5. Finaliści zostaną poinformowani telefonicznie bądź listownie o miejscu i terminie 

wręczenia nagród. 

6. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.  

7. W przypadku nie zgłoszenia się w terminie określonym, w pkt 5, nagrodę należy odebrać 

osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3. 

 

7. Postanowienia końcowe 

 

1. Od postanowienia komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie 

2. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, 

zmianę lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych. 

3. Informacje dotyczące zgłoszonych obiektów będą mogły być dowolnie rozpowszechniane 

w ramach działań promocyjnych gminy. 

4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

związanych z przeprowadzeniem konkursu oraz ogłoszeniem wyników na stronie 

internetowej www.nasielsk.pl i w prasie lokalnej. 

5. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez  

Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz  

dla celów marketingowych związanych z promocją Konkursu. Dane będą  

chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 

Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest 

administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U.  

z 2016 r., poz. 922). Podanie danych jest dobrowolne. 

6. Regulamin konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w  nasielsku 

oraz na stronie internetowej www.nasielsk.pl. 

7. Prawo interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych  

w Regulaminie przysługuje organizatorowi. 

8. Uczestnik (uczestnicy) konkursu składając swój podpis na formularzu zgłoszeniowym 

oświadcza/oświadczają, że zapoznał/zapoznali się z Regulaminem konkursu  

i akceptuje/akceptują jego postanowienia. 

9. Informacje oraz regulamin, druk formularza zgłoszeniowego można uzyskać w Wydziale 

Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich tel. (23) 69 33 077/108,  

e-mail: srodowisko@nasielsk.pl, osobiście pok. 201, 205, II piętro. 

10. Zdobycie I, II i III miejsca w konkursie powoduje brak możliwości dalszego udziału  

w konkursie w tej kategorii przez okres kolejnych 2 lat. 

http://www.nasielsk.pl/
http://www.nasielsk.pl/
http://www.nasielsk.pl/
mailto:srodowisko@nasielsk.pl


 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu „Najpiękniejszy balkon w Mieście Nasielsk” 

 

 

 

…………………………………….. 

Imię i nazwisko 

…………………………………….. 

Adres korespondencyjny 

…………………………………….. 

tel. kontaktowy 

…………………………………… 

e-mail 

 

Z G Ł O S Z E N I E 

 

Zgłaszam udział w konkursie „Najpiękniejszy balkon w Mieście Nasielsk” 

 

 

Imię i nazwisko właściciela/właścicieli nieruchomości………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Adres (miejscowość, ulica, nr domu – lokalizacja obiektu) - 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że: 

• zapoznałem/ zapoznałam  się z regulaminem konkursu i w pełni go akceptuję,  

•  wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora moich danych osobowych  

w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) dla celów 

niezbędnych do realizacji czynności związanych z konkursem. 

• wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz lokalizacji i zdjęć zgłoszonej do konkursu  

posesji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku. 

 

 

 

 

UWAGA! Obowiązkowy załącznik 3-6 zdjęć przedstawiających zgłaszany obiekt (dopuszcza się 

zdjęcia złożone na płycie CD). 

 

 

 

       ………………………………. 

       data , podpis zgłaszającego 

 

 


