
Burmistrz Świebodzina  

ogłasza konkurs na 

NAJPIĘKNIEJSZY BALKON W ŚWIEBODZINIE 

 
REGULAMIN 

I. Cel konkursu 
1. Uzyskanie estetycznego wyglądu balkonów na terenie Świebodzina. 

2. Kreowanie i rozwijanie inicjatywy dbałości o otoczenie, w którym mieszkamy i o ochronę środowiska. 

3. Promocja wśród mieszkańców miasta dbałości o estetykę najbliższego otoczenia. 

4. Wzbogacenie i uatrakcyjnienie wizerunku miasta. 

5. Inspirowanie mieszkańców do współtworzenia przyjaznej dla środowiska atmosfery poprzez 

upiększanie swoich balkonów rozmaitymi roślinami ozdobnymi. 

 

II. Uczestnictwo i zasady konkursu 
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Świebodzina, którzy posiadają balkony. 

2. W ocenie konkursowej będzie brane pod uwagę: 

    - ogólne wrażenie estetyczne balkonu, 

    - pomysłowość i oryginalność, 

    - ukwiecenie, 

    - kompozycja, 

    - ład, porządek i kolorystyka. 

3. Chętni mogą zgłaszać swój udział w konkursie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego  

w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2 (parter) lub drogą elektroniczną na adres: info@um.swiebodzin.pl.  

4. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o dostarczenie lub przesłanie wraz  

z wypełniona kartą zgłoszeniową zdjęć swojego balkonu (minimum 3, maksimum 5 zdjęć) w terminie 

do 31 sierpnia 2019 r. 

5. Wzór karty zgłoszeniowej stanowi załącznik do regulaminu. 

 

III. Nadzór nad prawidłowością przebiegu konkursu 
1. Nad prawidłowością przebiegu konkursu sprawuje nadzór powołana przez Burmistrza Świebodzina 

komisja konkursowa. 

2. Komisja sporządzi protokół z przebiegu konkursu oraz jego rozstrzygnięcia, który będzie podlegał 

zatwierdzeniu przez Burmistrza Świebodzina. 

 

IV. Zwycięzcy konkursu i nagrody 
1. Komisja konkursowa oceni zgłoszone balkony w terminie do 10 września 2019 r. 

2. Spośród nich komisja wyłoni 3 najpiękniejsze balkony, które zostaną nagrodzone. 

3. Nagrodzenie zwycięzców nastąpi 14 września 2019 r. podczas imprezy „Pożegnanie Lata”. 

4. W konkursie przewiduje się 3 nagrody, którymi będą dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  

5. Zdjęcia nagrodzonych balkonów umieszczone zostaną na stronie internetowej www.swiebodzin.eu 

oraz na profilu społecznościowym Gminy Świebodzin. 

 
Burmistrz Świebodzina 

/-/ Tomasz Sielicki 

 
 

Życzymy wszystkim uczestnikom konkursu wielu wrażeń i satysfakcji   

z podjętych działań na rzecz upiększania własnego otoczenia 

mailto:info@um.swiebodzin.pl

