REGULAMIN KONKURSU
„Najpiękniejszy balkon i taras Powiatu Bełchatowskiego”
1. Przepisy ogólne:
1.1. Organizator:
Powiat Bełchatowski - Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
1.2. Realizujący:
Zespół ds. Promocji, ul. Pabianicka 34, tel. 44/635 86 42
1.3. Cele konkursu:
- promocja wizerunku Powiatu Bełchatowskiego,
- inspirowanie mieszkańców do współtworzenia przyjaznej dla środowiska atmosfery,
- podnoszenie standardów estetyki otoczenia,
- promocja ciekawych i niestandardowych rozwiązań,
- mobilizacja mieszkańców do utrzymywania porządku i czystości i atrakcyjności swoich
domostw,
- kształtowanie postawy współodpowiedzialności za estetykę i wizerunek miejsca,
- wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej.
2. Zasady konkursu:
2.1. Ocenie konkursowej podlegać będą balkony i tarasy w 2 kategoriach:
- najładniejszy balkon
- najładniejszy taras
2.2. W ocenie konkursowej będzie brane pod uwagę:
a) w przypadku balkonu:
• ogólne wrażenie estetyczne balkonu,
• pomysłowość, oryginalność i kreatywność,
• ukwiecenie,
• ład, porządek i kolorystyka
b) w przypadku tarasu:
• ogólne wrażenie estetyczne,
• kompozycje,
• pomysłowość i oryginalność rabat, klombów i skalniaków, itp.
• miejsce wypoczynku (altany),
• ciekawostki i kompozycje roślinne, różnorodność roślinna,
• ład, porządek i kolorystyka i funkcjonalność.
Wszystkie balkony i tarasy muszą być zlokalizowane na terenie powiatu bełchatowskiego.
2.3. W konkursie wezmą udział osoby zgłoszone za pomocą formularza, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do regulaminu i prześlą 5 zdjęć w formie załącznika lub wydrukowane w
przypadku dostarczenia formularza za pomocą poczty.
2.4. Balkon lub taras może zgłosić właściciel lub współwłaściciel.
2.5. W przypadku właściciela, który chce zgłosić się do konkursu w 2 kategoriach powinien to
zrobić za pomocą dwóch osobnych formularzy.
2.6. Załączone zdjęcia powinny być podpisane i wykonane w pięciu różnych kadrach, w
celu jak najkorzystniejszego zaprezentowania fotografowanej przestrzeni.

2.7. Zgłoszenia należy składać od 15.05.2021 r. do 31.08.2021 r., w Starostwie Powiatowym w
Bełchatowie, ul. Pabianicka 17/19 za pomocą poczty tradycyjnej z dopiskiem na kopercie
„Najpiękniejszy balkon i taras Powiatu Bełchatowskiego” lub pocztą elektroniczną na
adres: powiat@powiat-belchatowski.pl
2.8. Ocena zgłoszonych posesji zostanie dokonana na podstawie dostarczonych formularzy
wraz z dokumentacją fotograficzną.
2.9. Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w terminie ustalonym przez
organizatora.
2.10. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Warunki uczestnictwa:
3.1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową, w skład której wejdą :
• Dorota Pędziwiatr - Starosta Bełchatowski
• Katarzyna Kleska – Sekretarz Powiatu w Bełchatowie
• Monika Michel – Koordynator Zespołu ds. Promocji
• Mariusz Banasiak - Dyrektor Sklepu LEROY MERLIN w Bełchatowie
• Emilia Sztark – pracownik działu Ogród Sklepu LEROY MERLIN.
3.2. Spośród zgłoszonych obiektów zostaną wybrani laureaci I, II i III miejsca w każdej z
dwóch kategorii, w których zostaną przyznane nagrody o wartości: I miejsce –1500,00 zł, II
miejsce –750,00 zł, III miejsce – 500,00 zł. W konkursie mogą być przyznane wyróżnienia –
nagrody rzeczowe.
Wyniki zostaną opublikowane w biuletynie „Echo” i na oficjalnej stronie internetowej powiatu
bełchatowskiego.
3.3. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o terminie i miejscu odbioru nagród
telefonicznie i e-mailem.
3.4. Właściciele nagrodzonych obiektów otrzymają nagrody pieniężne w postaci bonów z
możliwością zrealizowania ich w sieci Leroy Merlin.
3.5. Uroczyste przekazanie nagród odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie.
3.6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację zgłoszonych na konkurs zdjęć obiektów w
materiałach promocyjnych organizatora, w tym w folderach pokazujących walory powiatu
bełchatowskiego, na stronie www.powiat-belchatowski.pl, facebooku oraz w mediach
lokalnych.
4. Postanowienia końcowe:
5.1. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Starostwa Powiatowego w Bełchatowie.
5.2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
5.3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
5.4. Regulamin dostępny jest na stronie www.powiat-belchatowski.pl
5.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestników
konkursu oraz osób trzecich.

