
Głogów, 17.04.2018 r. 

 

REGULAMIN I EDYCJI KONKURSU 

„Najpiękniejszy balkon w TBS Głogów” 

1.  Organizator konkursu 

        Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głogowie 

2. Uczestnicy 

• W konkursie mogą brać udział wszyscy najemcy lokali mieszkalnych 
z zasobów TBS Sp. z o.o. w Głogowie 

• W konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy konkursu, członkowie Komisji 

    konkursowej i ich rodziny.    

• Uczestnik konkursu deklaruje, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia 
regulaminu i oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za wszystkie oświadczenia 
zawarte w powyższym regulaminie. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu, w tym: 
- zgodę na publikację imienia i nazwiska, 

- zgodę na publikację zdjęć i filmów balkonu uczestnika i przekazanie 
nieodpłatnie praw autorskich do nich na rzecz organizatora konkursu. 

3. Tryb zgłaszania 

• Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie deklaracji opracowanej wg 
wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. 

• Deklarację można pobrać ze strony internetowej www.tbsglogow.pl lub w 
biurze TBS przy ul. Piotra Skargi 8 w Głogowie. 

• Do deklaracji należy dołączyć 3-5 zdjęć obiektu:  

- w formie papierowej o wymiarze 100x150 mm  

- w formie cyfrowej na płycie DVD lub drogą mailową na adres 
sekretariat@tbsglogow.pl 

- w komentarzu pod postem konkursowym 

- widok obiektu można również udokumentować w formie filmu na płycie DVD, 
którego czas nie może przekroczyć 3 minut.  

 

Zdjęcia lub film powinny przedstawiać najatrakcyjniejsze elementy balkonu, 
które poddane zostaną ocenie Komisji konkursowej.  

Materiały konkursowe nie będą zwracane. 

 

        Komisja konkursowa w uzgodnionym z właścicielem obiektu terminie, może 
dokonać wizytacji zgłoszonego do udziału w konkursie obiektu. 

        Zgłoszenia mogą być składane w czasie trwania konkursu przez: 

mailto:sekretariat@tbsglogow.pl


- głównego najemcy, współnajemcy (oraz ich pełnoletnie dzieci zgłoszone jako 
zamieszkujące) 
- osoby trzecie - pod warunkiem uzyskania pisemnego upoważnienia najemcy 
lokalu. 

 

4. Sposób realizacji Konkursu 

• Oceny obiektów dokona Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli TBS Sp. 
z o.o. w Głogowie. 

• Komisja dokona przeglądu i oceny obiektów oraz dokumentacji pod względem 

zgodności z regulaminem. 

• Komisja oceniać będzie wizerunek obiektu ze zdjęć lub filmu, oraz może 

dokonać oględzin zgłoszonych obiektów. 

5. Kryteria oceny obiektu 

Oceniane podlegają: 

• rozplanowanie balkonu, 

• dobór roślinności, 

• kreatywność i pomysłowość w urządzaniu, 

• ogólne wrażenie estetyczne. 

6. Nagrody 

• Dla zwycięzców i wyróżnionych w konkursie przewidziane są nagrody 

rzeczowe wręczone przez Prezesa TBS Sp. z o.o. 

• Decyzje komisji są ostateczne. 

7.  Terminy Konkursu 

        Termin zgłoszeń do konkursu od 1 czerwca – 31 lipca. 

        Ewentualna wizja obiektów w terenie w miesiącu sierpniu. 

 Rozpoczęcie oraz rozstrzygnięcie konkursu ogłoszone będzie na stronie 

internetowej www.tbsglogow.pl oraz na facebooku TBS Głogów. 

       Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi do 15.09.2018 r. 

 

 

Podpis organizatora  

 

http://www.tbsglogow.pl/

