
Regulamin konkursu na zagospodarowanie placów zabaw  nieb ędących w zarz ądzie MZUK 

„GLIWICKIE PLACE ZABAW IX”  

 

1. Organizatorem konkursu „Gliwickie Place Zabaw IX” w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice jest 

Miejski Zarząd Usług Komunalnych. 

2. Niniejszy konkurs skierowany jest do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, na terenach 

których znajdują się place zabaw w mieście Gliwice. 

3. Celem konkursu jest: 

− promowanie bezpiecznej aktywności ruchowej dzieci, 

− aktywowanie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w zakresie dbania o estetykę, 

bezpieczeństwo i funkcjonalność placów zabaw dla dzieci, 

− promowanie wyposażenia integracyjnego i edukacyjnego na placach zabaw, 

− doposażenie większości placów zabaw niebędących własnością Miasta Gliwice,  

a znajdujących się na jego terenie. 

4. Rozstrzygnięciem konkursu będzie zakup przez MZUK urządzeń zabawowych oraz 

przekazanie ich wybranym w drodze konkursu wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym, 

które będą zobowiązane zamontować je we własnym zakresie na zgłoszonych przez siebie 

placach zabaw w terminie 14 dni od daty ich przekazania. 

5. Wybrane wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe zobowiązane są przed otrzymaniem 

przedmiotu darowizny do: 

− odnowienia dwóch innych urządzeń zamontowanych na wybranych placach zabaw, na których 

będą zamontowane urządzenia zabawowe otrzymane od Miasta Gliwice 

  lub 

− zamontowania minimum jednego dodatkowego, nowego urządzenia zabawowego o wartości 

finansowej  jednego z urządzeń przekazanych przez Miasto Gliwice lub wyższej. 

6. Właścicielem urządzeń zabawowych z chwilą przekazania  staje się wspólnota lub 

spółdzielnia mieszkaniowa, która zobowiązana jest utrzymywać urządzenia we właściwym 

stanie technicznym. 

7. Z czynności przekazania strony sporządzą protokół, w którym ustalą szczegółowe warunki 

oraz obowiązki utrzymywania urządzeń we właściwym stanie technicznym. 

8. Niespełnienie warunków, o których mowa w pkt. 7, spowoduje odebranie wspólnocie lub 

spółdzielni mieszkaniowej sprzętu zabawowego przekazanego przez Miasto Gliwice. 

9. Przystępująca do konkursu wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa może złożyć tylko jeden 

wniosek. We wniosku należy wskazać place zabaw (za wyj ątkiem placów zabaw, które 

zostały doposa żone w poprzednich edycjach konkursu) , na terenie których mają zostać 

zamontowane urządzenia zabawowe (maksymalnie dwa). Urządzenia należy wybrać  

z załączonego do niniejszego regulaminu katalogu zamkniętego. 

10. Wybrane urządzenia mają być uzupełnieniem urządzeń już zamontowanych. 



11. Wnioski należy składać do dnia 30.04.2018 r. w Sekretariacie Miejskiego Zarządu Usług 

Komunalnych ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice. 

12. Oceny złożonych wniosków dokona komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora MZUK. 

13. Z przeprowadzonego postępowania konkursowego komisja sporządzi protokół wyboru, który 

podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Gliwice. 

14. Ocena wniosków zostanie przeprowadzona do dnia 9.05.2018 r. Wyniki konkursu zostaną 

ogłoszone na stronach internetowych: 

− Urzędu Miejskiego www.gliwice.eu  

− Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych www.mzuk.gliwice.pl 

15. MZUK zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podawania 

przyczyny unieważnienia. 

16. MZUK zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym Regulaminie konkursu. 

Informacje o wprowadzonych zmianach publikowane będą na stronie internetowej MZUK – 

www.mzuk.gliwice.pl  


