
RADA MIASTA GDAŃSKA  
OGŁASZA KONKURS „Gdański balkon/okno na Euro 2012”. 

 
I. Cel Konkursu 

− propagowanie estetycznego odświętnego  wyglądu obiektów, budynków, posesji 

nadających miastu gospodarzowi EURO 2012 wyjątkowy, klimat związany z radosną 

zabawą w trakcie trwania Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej Euro 2012,  

− zachęcenie właścicieli i uŜytkowników gdańskich budynków do dbałości o wygląd i 

estetykę najbliŜszego otoczenia. 

 

II. Zasady i tryb prowadzenia konkursu.  
1. Przedmiotem konkursu jest wybranie najładniejszych okien, balkonów i posesji 

gdańskich budynków.  

2. Do konkursu moŜna zgłaszać okna i balkony budynków połoŜonych w granicach 

administracyjnych miasta Gdańska w następujących kategoriach: 

• posesja prywatna/wspólnota mieszkaniowa 

• moje okno/mój balkon 

 

3. Kryteria oceny:  

a. ogólne wraŜenie estetyczne  

b. nawiązanie do EURO 2012 

c. kompozycja kolorystyczna 

d. pomysłowość  

 

 

III. Warunki przystąpienia do konkursu  
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złoŜenie organizatorowi formularza 

zgłoszeniowego oraz dostarczenie zdjęć budynku. 

2. Uczestnik konkursu moŜe przekazać/przesłać max. 5 zdjęć swojej posesji. Zdjęcia 

formatu minimum 10x15 lub w formie elektronicznej – pow. 150 dpi. 

3. Sposób przekazania zgłoszeń: 

Pocztą na adres : 

Rada Miasta Gdańska 

ul. Wały Jagiellońskie 1 
80-853 Gdańsk  z dopiskiem: „Gdański balkon/okno na Euro 2012”. 
 

Osobiście do siedziby:  

Biuro Rady Miasta Gdańska 

ul. Wały Jagiellońskie 1, pok. 121 

 

Na skrzynkę mailową. 

e-mail: konkurs-balkon@gdansk.gda.pl w tytule maila: „Gdański 
balkon/okno na Euro 2012”. 

4. Przysłane zdjęcie/a na odwrocie, winny posiadać następujące dane: 

• Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

• Adres 



• Nr telefonu 

5. Przyjmowanie zgłoszeń od 31 maja 2012 do 18 czerwca 2012 r. (decyduje data 

wpłynięcia zgłoszenia do organizatora). 

 

IV.  Kryteria wyboru laureata 
1. Wyboru dokona Komisja konkursowa składająca się z 8 osób. 

2. Spośród zgłoszonych do konkursu okien i balkonów Komisja wyłoni co najmniej 5 z 

kaŜdej kategorii, ale nie więcej niŜ 10 i dokona przeglądu obiektów. 

3. Komisja konkursowa podejmie decyzję większością głosów. W przypadku równej ilości 

głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 

4. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Miasta. 

5. Organizator poda do publicznej wiadomości nazwiska imiona oraz adresy laureatów 

konkursu. 

6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 18 czerwca 2012 r. 
7. WyróŜnieni uczestnicy konkursu zostaną zawiadomieni o wynikach konkursu. 

8. Nagrody – sprzęt multimedialny. 

9. Wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2012 r. w siedzibie Rady Miasta Gdańska. 

 

V.  Odpowiedzialność Organizatora 
1. Organizator nie pokrywa Ŝadnych kosztów poniesionych przez uczestnika w związku z 

udziałem w konkursie. 

2.  Organizatorzy nie odpowiadają za nie doręczenie i terminowość doręczeń przez 

pocztę przesyłek wysłanych przez uczestników. 

3.  W przypadku , gdy wpływu mniej niŜ 20 zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo 

do nie rozstrzygnięcia konkursu. 

 

VI. Postanowienia końcowe 
Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych uzyskane od uczestników konkursu będą 

gromadzone i wykorzystywane przez organizatora wyłącznie na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z 

późn. zm). 

Z konkursu wyłączeni są pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz 
członkowie Rady Miasta Gdańska. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 
 


