
 REGULAMIN Konkursu Bożonarodzeniowego
„Najładniej udekorowany / oświetlony balkon w 2018 roku”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Suszu ogłasza konkurs 
na najładniej udekorowany / oświetlony balkon.

1. Cel konkursu:
Zachęcenie mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej w Suszu do dbałości o piękno 
i estetykę swojego najbliższego otoczenia oraz inspirowanie do tworzenia niepowtarzalnej 
atmosfery świąt Bożego Narodzenia.

2. Organizator: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suszu.

3. Uczestnictwo i zasady konkursu:
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej w Suszu, 
którzy udekorują swój balkon.

4. W ocenie konkursowej brane będzie pod uwagę:
ogólne wrażenie estetyczne,• 
pomysłowość i oryginalność,• 
nawiązanie do tradycji świąt Bożego Narodzenia.• 

5. Warunki uczestnictwa w konkursie:
Udekorowanie balkonu, oraz wypełnienie karty zgłoszeniowej.• 
Chęć udziału w konkursie należy zgłosić na wypełnionym formularzu zgłoszeniowym  • 
do dnia 20.12.2018 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Piastowskiej 28 w Suszu lub  
na adres elektroniczny: prezes-smsusz@wp.pl

6. Ocena:
Wyboru najładniej udekorowanego / oświetlonego balkonu do dnia 31 grudnia 2018 r.  • 
dokona Komisja konkursowa wyłoniona przez Organizatora.
Spośród zgłoszonych do konkursu balkonów, komisja wyłoni 1 zwycięzcę  • 
oraz mieszkańców, którzy zajmą 2 i 3 miejsce.
Komisja konkursowa ogłosi laureatów konkursu na stronie internetowej  • 
oraz facebooku Spóldzielni.
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrody ufundowane przez Organizatora  • 
lub pozyskanych sponsorów.

Osoba zgłaszająca swój udział w konkursie jednocześnie wyraża zgodę na przetwa-
rzanie danych osobowych na potrzeby związane z konkursem oraz na publikację 
zdjęć udekorowanego balkonu. 

REGULAMIN Konkursu Bożonarodzeniowego
„Najładniej udekorowany / oświetlony balkon w 2018 roku”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Suszu ogłasza konkurs na najładniej udekorowany / 
oświetlony balkon.

⦁ Cel konkursu:
Zachęcenie mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej w Suszu do dbałości o piękno i estetykę 
swojego najbliższego otoczenia oraz inspirowanie do tworzenia niepowtarzalnej atmosfery 
świąt Bożego Narodzenia.

⦁ Organizator: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suszu.

⦁ Uczestnictwo i zasady konkursu:
⦁ W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej w Suszu, 
którzy udekorują swój balkon.
⦁ W ocenie konkursowej brane będzie pod uwagę:
⦁ ogólne wrażenie estetyczne,
⦁ pomysłowość i oryginalność,
⦁ nawiązanie do tradycji świąt Bożego Narodzenia.
⦁ Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udekorowanie balkonu, oraz wypełnienie 
karty zgłoszeniowej.
⦁ Chęć udziału w konkursie należy zgłosić na wypełnionym formularzu zgłoszeniowym do 
dnia 20.12.2018r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Piastowskiej 28 w Suszu lub na adres 
elektroniczny prezes-smsusz@wp.pl.
⦁ Wyboru najładniej udekorowanego - oświetlonego balkonu do dnia 31 grudnia 2018r. 
dokona Komisja konkursowa wyłoniona przez Organizatora.
⦁ Spośród zgłoszonych do konkursu balkonów, komisja wyłoni 1 zwycięzcę oraz 
mieszkańców, którzy zajmą 2 i 3 miejsce.
⦁ Komisja konkursowa ogłosi laureatów konkursu na stronie internetowej oraz facebooku 
Spóldzielni.
⦁ Zwycięzca konkursu otrzyma nagrody ufundowane przez Organizatora lub pozyskanych 
sponsorów.
⦁ Osoba zgłaszająca swój udział w konkursie jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych na potrzeby związane z konkursem oraz na publikację zdjęć 
udekorowanego balkonu. 
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