
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 2/2021 z dnia 31.05.2021 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu pn. „Brzezińskie balkony i tarasy” 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

pn. „Brzezińskie balkony i tarasy” 

 

pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Brzeziny 

 

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Brzezinach z siedzibą  
ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny. 

 

2. W konkursie oceniane będą dekoracje balkonów i tarasów obiektów położonych na terenie 
miasta Brzeziny, które zostaną zgłoszone do uczestnictwa w konkursie. 

 

3. Ocena zgłoszonych dekoracji będzie dokonywana w dwóch kategoriach: 

 

I - dekoracje balkonów w domach jedno- i wielorodzinnych; 

 

II – dekoracje tarasów przy domach jednorodzinnych. 

 

4. Komisja, powołana przez Burmistrza Miasta, będzie oceniała zgłoszone dekoracje wg 
następujących kryteriów: 

 

• pomysłowość i samodzielność dekoracji, punktacja od 1 do 10 punktów, 

• sposób zagospodarowania przestrzeni, punktacja od 1 do 10 punktów,  
• niepowtarzalność zgłoszonej dekoracji na danym obiekcie, punktacja od 1 do 10 
punktów,  
• bioróżnorodność, punktacja od 1 do 10 punktów, 

• ogólny wyraz estetyczny, punktacja od 1 do 10 punktów. 

 

5. W terminie do 16 lipca 2021 r. Komisja wyłoni spośród zgłoszonych ofert konkursowych, 
po 3 miejsca w każdej kategorii. Dopuszcza się przyznanie wyróżnień. Zwycięzcom konkursu 
zostaną przyznane nagrody. 

 

6. Zgłoszenia pisemne wraz ze zdjęciami balkonu/tarasu do dnia 30 czerwca 2021 r. 

przyjmuje Miejski Dom Kultury w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny lub 

drogą e-mailową pod adres mdkbrzeziny@gmail.com. Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod nr tel. 46-874-31-31 wew. 25 lub kom. 537-488-408. 

 

Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres właściciela, numer telefonu, kategorię 
konkursową, dokładny adres obiektu, na którym umieszczono dekorację, od 2 do 5 zdjęć 
udekorowanego balkonu lub tarasu. 

 

7. W konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z jego organizacją. 

 

8. Zdjęcia konkursowe będą publikowane po zakończeniu obrad Komisji na profilu 
facebook’owym Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach oraz Miasta Brzeziny, a także na 
łamach tygodnika „Brzeziński Informator Samorządowy”. 



9. Ostateczną instytucją decydującą o interpretacji regulaminu konkursu jest organizator. 

 

10. Administratorem Państwa danych jest Miejski Dom Kultury w Brzezinach z siedzibą ul. 

Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny. Można się z nami skontaktować: 
 

- listownie: ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny; 
 
- przez wiadomość e-mail pod adresem: mdkbrzeziny@gmail.com 
 
- telefonicznie: 46-874-31-31. 


