i ukwiecony BALKON
w ramach projektu ”Siekierki reAKTYWACJA”
§ 1.
ORGANIZATORZY KONKURSU
Organizatorem Konkursu na najpiękniejszy OGRÓDEK i ukwiecony BALKON jest Parafialny Klub Sportowy FALCONIA (zwany dalej Organizatorem) z siedzibą w Warszawie, ul. Gwintowa 3.

§ 2.
CELE KONKURSU
1. Zachęcenie mieszkańców Siekierek do dbałości o estetykę swojego miejsca zamieszkania.
2. Zwrócenie szczególnej uwagi mieszkańców Siekierek na swoją ”małą ojczyznę” i wzbudzenie

poczucia identyfikacji z miejscem zamieszkania i troski o jej rozwój i wygląd.
3. Aktywizacja mieszkańców Siekierek.

§ 3.
KATEGORIE KONKURSOWE
Konkurs będzie rozstrzygany w dwóch kategoriach:
► I kategoria: ogródek

► II kategoria: balkon

§ 4.
PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem Konkursu będzie wybór najładniejszych siekierkowskich ogródków i balkonów.

§ 5.
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w wyznaczonych na terenie Siekierek miejscach
zgłoszenia, zgodnie z załączonym FORMULARZEM do dnia 16 czerwca 2012 r.
Lista wyznaczonych miejsc pojawi się na stronie PKS Falconia (www.pks-falconia.pl)
oraz stronie projektu Siekierki ReAktywacja do dnia 31 maja br.
Uwaga!
1. Wymagane jest czytelne i kompletne (wszystkie rubryki) wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
2. Zgłoszenia niezawierające pełnych danych nie będą uprawniały do udziału w Konkursie.
W przypadku nieposiadania adresu e-mail należy w odpowiedniej rubryce wpisać BRAK.

§ 6.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Do Konkursu można zgłaszać ogródki i balkony w domach jedno- i wielorodzinnych, położonych na
Siekierkach.
2. Technika i sposób upiększenia ogródków i balkonów jest dowolna.
3. Ilość i dobór gatunkowy roślin oraz wykorzystanie materiałów dekoracyjnych jest również dowolne.
4. Warunkiem niezbędnym uczestnictwa w Konkursie jest złożenie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia w wyznaczonym terminie i miejscach.
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§ 7.
HARMONOGRAM KONKURSU
do 31 maja 2012 r.

Opublikowanie na stronie PKS Falconia www.pks-falconia.pl oraz na stronie projektu
Siekierki reAKTYWACJA - listy wyznaczonych miejsc, gdzie będzie można składać
Zgłoszenia do Konkursu.
Ostateczny termin dostarczenia do wybranych miejsc na Siekierkach Zgłoszenia
do Konkursu.

16 czerwca 2012 r.

Bezpośrednia ocena zgłoszonych do Konkursu ogródków i balkonów. O wizycie juro25 - 30 czerwca 2012 r. rów właściciele zgłoszonych do Konkursu ogrodów i balkonów zostaną powiadomieni wcześniej.

23 września 2012 r.

Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród podczas Święta Siekierek.

do 30 września 2012 r. Umieszczenie na stronie PKS Falconia www.pks-falconia.pl oraz na stronie projektu
Siekierki ReAktywacja wyników Konkursu i zdjęć zwycięskich ogródków i balkonów.

§ 8.
JURY KONKURSU
1.

Organizatorzy powołają profesjonalne Jury, które dokona oceny zgłoszonych do Konkursu
ogródków i balkonów.

2.

Kryteria oceny:

► ogólne wrażenie
estetyczne

► różnorodność
gatunków roślinnych
(0-5 pkt.)
(0-5 pkt.)

► kompozycja
kolorystyczna

► oryginalność
i pomysłowość

(0-5 pkt.)

(0-5 pkt.)

3. Oceny członków Jury są tajne i ostateczne.

§ 9.
NAGRODY KONKURSU
1. Laureaci Konkursu (miejsce od I do III, w każdej kategorii) otrzymają nagrody rzeczowe (w tym
także żywe) i dyplomy.
2. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

§ 10.
PRZEPISY KOŃCOWE
1.

Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany regulaminu Konkursu;
b) umieszczenia zdjęć ogrodów i balkonów w ramach Konkursu na stronie projektu
www.siekierki-reaktywacja.pl, organizacji wystawy ww. zdjęć podczas Święta Siekierek oraz
innych działań statutowych Organizatora.
2. W sprawach szczegółowych związanych z Konkursem należy kontaktować się z PKS Falconia.

Parafialny Klub Sportowy FALCONIA

ORGANIZATOR PROJEKTU U PPROJEKT WSPÓŁFINANSUJEE

ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa,
www.pks-falconia.pl
602- 228-732, fax.: 22 651 02 40
 zarzad@pks-falconia.pl
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