Regulamin „Wielkiego konkursu”
I. Założenia organizacyjne:
1.
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich członków i osób niebędących członkami
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zamieszkałych w zasobach Spółdzielni zwanych w
dalszej części Regulaminu mieszkańcami, którzy na dzień 31 grudnia nie posiadają zaległości w
opłatach za lokal mieszkalny powyżej 10 zł.
2.
Konkurs organizowany jest raz w roku.
II. Organizator:
Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich.
III. Cel przeprowadzenia konkursu:
Konkurs ma na celu zachęcanie mieszkańców do terminowego uiszczania opłat za lokale
mieszkalne.
IV. Zasady konkursu:
1.
W Konkursie mogą uczestniczyć tylko mieszkańcy nie posiadający zadłużeń wobec
SSM.
2.
W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie organów samorządowych Spółdzielni
oraz
pracownicy Spółdzielni.
3.
Rozstrzygnięcie Konkursu następuje do 15 marca roku następnego, którego dotyczy
Konkurs.
V. Zasady przyznawania nagród:
1.
Dla każdego z osiedli powołuje się Komisję składającą się z członków Rady Osiedla i
przedstawicieli Administracji osiedlowej oraz przedstawiciela mieszkańców.
2.
Komisja dokonuje losowania I, II i III miejsca spośród wszystkich mieszkańców danego
osiedla, którzy spełniają warunki wymienione w pkt I 1.
3.
Laureaci Konkursu zostają pisemnie poinformowani o przyznaniu nagrody.
4.
Za I miejsce przewidziana jest nagroda rzeczowa w postaci sprzętu AGD lub RTV, której
koszty pokrywa Organizator o wartości zbliżonej do kwoty opłat za lokal mieszkalny z pozycji
eksploatacja podstawowa z okresu 3 miesięcy, liczonej na podstawie średniej podstawowej opłaty
eksploatacyjnej w Spółdzielni za lokal mieszkalny o pow. 50 m2.
5.
Za II i III miejsce nagrodą jest zwolnienie z opłat za lokal mieszkalny z pozycji eksploatacja
podstawowa przez okres 3 miesięcy wnoszonych przez poszczególnych laureatów.
O wysokości przyznanej bonifikaty laureaci zostaną poinformowani pisemnie.
6.
Laureatów, którzy zajęli I miejsce na poszczególnych Osiedlach, Organizator poinformuje
o terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagród.
7.
Wręczanie nagród rzeczowych następuje poprzez losowanie kolejności wyboru.
8.
W przypadku, gdy laureat nie może osobiście uczestniczyć we wręczaniu nagród, dopuszcza
się możliwość odbioru nagrody przez osobę upoważnioną przez laureata.
9.
Lista laureatów Konkursu zostaje opublikowana w gazetce „Moja Spółdzielnia”.
VI. Uwagi końcowe:
1.
Nagroda nie odebrana w terminie 2-ch lat (po upływie okresu gwarancji) zostanie przekazana
na majątek Spółdzielni.
2.
Wszelkie spory wynikłe w trakcie trwania Konkursu rozstrzygać będzie Komisja Rewizyjna
Rady Nadzorczej.
Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 27.10.2014r.
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