
                                                                                                                    Jelenia Góra 18.05.2020 r.

          Regulamin Konkursu pn. „Ładnie Mieszkać”

Czas trwania konkursu: od 01.06.2020 r. do 30.07.2020 r.
-ogłoszenie wyników w dniu 28.08.2020 r.

Organizator/Patronat: Prezydent Miasta Jeleniej Góry

-Straż Miejska w Jeleniej Górze
-Wydziału Gospodarki Komunalnej 
-Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o.
-Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Kapituła Konkursu:

Przedstawiciele:

-Straży Miejskiej w Jeleniej Górze
-Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jeleniej Góry
-Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o.
-Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Cel konkursu:

-Aktywizowanie mieszkańców i instytucji do porządkowania swoich posesji i ich otoczenia,

Adresat (odbiorca):

-Wspólnoty mieszkańców, spółdzielnie mieszkaniowe i właściciele posesji i nieruchomości,

W okresie od 01.06.2020 r. do 30.07.2020 r. mieszkańcy oraz instytucje mogą zgłaszać 
telefonicznie lub mailowo kandydatów wskazując ich lokalizację oraz nieruchomość (posesję), 
która mogłaby być nagrodzona w konkursie na najpiękniejsze otoczenie w konkursie „Ładnie 
Mieszkać”. Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: komunikacjasm@jeleniagora.pl, lub 
osobiście dostarczając zgłoszenie z dokumentacją fotograficzną do sekretariatu Straży Miejskiej w 
Jeleniej Górze ul. Armii Krajowej nr 19 do dnia 03.08.2020 r. do godz. 12.00. 
Po zebraniu wszystkich zgłoszeń ( w zgłoszeniu proszę o podanie numeru telefonu) w trakcie 
prowadzonych przeglądów zgłoszonych nieruchomości członkowie jury  wyłonią laureatów  
konkursu pn. „Ładnie Mieszkać”. Warunkiem zgłoszenia jest uzyskanie zgody administratora 
nieruchomości.

mailto:komunikacjasm@jeleniagora.pl


 
Sposób oceny:

Po zebraniu wszystkich zgłoszeń, dokumentacja fotograficzna zostaje przekazana do oceny 
kapituły.
Każdy z oceniających tj. członków kapituły, może przyznać od 0 do 5 pkt.  
Wygrywa nieruchomość z najwyższą ilością uzyskanych punktów.

Nagradzanie laureatów konkursu:

Wyłonieni laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie do dnia 28.08.2020 r. 
Nagrody będą wręczane podczas imprezy miejskiej pn. „Czysto wokół Nas”  w dniu 05.09.2020 r. 
o godzinie 12.00 na Placu Ratuszowym lub w Ratuszu przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry 
razem z organizatorami (zmiana terminu uzależniona od następstw sytuacyjnych). 

Informacja o konkursie - strony internetowe 
Urząd Miasta Jelenia Góra,
Straży Miejskiej w Jeleniej Górze,
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Jeleniej Górze
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
oraz lokalne media

Komendant Straży Miejskiej 
                w Jeleniej Górze

Piotr Wałczyk


