REGULAMIN KONKURSU „WSPÓLNIE ODMIENIAMY PODWÓRKO”
§ 1.
1. Organizatorem konkursu „Wspólnie odmieniamy podwórko” jest Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs kierowany jest do użytkowników lokali mieszkalnych, socjalnych
i użytkowych znajdujących się w budynkach komunalnych położonych na terenie
Miasta Jelenia Góra, zwanych dalej Lokatorami.
3. Celem konkursu jest podjęcie wspólnych działań Organizatora oraz Lokatorów
zmierzających do zagospodarowania i urządzania przestrzeni wokół budynków,
zwanych dalej „podwórkami”.
§ 2.
1. Do konkursu mogą być zgłaszane podwórka znajdujące się na terenie, którego
właścicielem jest Miasto Jelenia Góra, przylegające bezpośrednio lub znajdujące się
w bliskiej odległości od budynku/budynków.
2. Zgłoszeń mogą dokonywać Lokatorzy jednego lub kilku budynków odnośnie jednego
podwórka.
§ 3.
1. Zgłoszenia do konkursu należy składać w kopercie z napisem „Wspólnie odmieniamy
podwórko”, w terminie do 15 czerwca 2015 r., do godz. 15.00, w siedzibie Organizatora
(Sekretariat), w Biurze Obsługi Klienta Organizatora lub za pośrednictwem poczty
na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze
ul. Podgórna 9, 58-500 Jelenia Góra. Za termin zgłoszenia, przyjmuje się datę stempla
pocztowego lub pieczęć wpływu umieszczoną przez Organizatora, na kopercie
zgłoszenia.
2. Zgłoszenie powinno zawierać prawidłowo wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy –
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. W przypadku stwierdzenia, że dokumentacja, o której mowa w ust. 2 jest niekompletna,
komisja wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych we wskazanym
terminie.
§ 4.
1. Oceny zagospodarowania podwórek dokona Komisja Konkursowa zwana dalej
„Komisją”, którą powoła Dyrektor ZGKiM.
2. Regulamin pracy Komisji określi Dyrektor ZGKiM.
§ 5.
1. Najlepsze zgłoszenia zostaną zakwalifikowane do realizacji. Organizator zastrzega
sobie prawo wprowadzenia koniecznych zmian do przedłożonych na konkurs zgłoszeń.
Ocena zgłoszeń będzie dokonywana przez komisję zgodnie z Kryteriami oceny
zgłoszeń na konkurs „Wspólnie odmieniamy podwórko” stanowiącymi załącznik nr 2
do niniejszego regulaminu.
2. Organizator zamierza przeznaczyć na zagospodarowanie i urządzenie podwórek
w ramach konkursu 100 000,00 zł.

3. Organizator zakłada następujący podział planowanych środków na realizację
poszczególnych projektów:
a) 1 miejsce: 10 000,00 zł;
b) 2 miejsce: 8 000,00 zł;
c) 3 miejsce: 6 000,00 zł;
d) kolejne miejsca: nie więcej niż 3 500,00 zł na podwórko, do wyczerpania środków.
4. Organizator dopuszcza wyłonienie maksymalnie do trzech projektów (laureatów)
w ramach 1, 2, lub 3 miejsca.
5. Organizator dopuszcza częściową lub etapową realizację projektów.
6. Organizator dopuszcza dokonać zwiększenia maksymalnych limitów, o których mowa
w ust. 3, w przypadku niewykorzystania puli środków, o których mowa w ust. 2.
7. Organizator dopuszcza przeznaczyć na zagospodarowanie i urządzenie podwórek
dodatkowych środków finansowych.
§ 6.
1. Na wniosek komisji, organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu, jeżeli
zgłoszenia nie będą spełniać wymagań, o których mowa w §2.
2. Konkurs jest ważny, choćby jego wymogi spełniało tylko jedno zgłoszenie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

