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REGULAMIN   

KONKURSU  DLA  CZŁONKÓW   

FORDOŃSKIEJ  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ 

WNOSZĄCYCH  OPŁATY  Z  TYTUŁU  UŻYWANIA  LOKALU  MIESZKALNEGO 

W  SPOSÓB  OKREŚLONY  W  STATUCIE 

 

§ 1 

1. W konkursie mogą brać udział tylko Członkowie (osoby fizyczne) Fordońskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej posiadający tytuły prawne do lokali mieszkalnych. 

2. O udziale w konkursie decyduje członkostwo, a nie ilość posiadanych przez 

Członka praw do lokali. 

3. Jeżeli członkostwo posiadają oboje małżonkowie, udział bierze w konkursie tylko 

jedna osoba. 

§ 2 

 Przed ogłoszeniem konkursu wszyscy Członkowie winni być powiadomieni              

o jego zasadach w sposób ogólnie przyjęty w Spółdzielni. 

§ 3 

 Rozpoczęcie konkursu nastąpi od 01 stycznia każdego roku kalendarzowego. 

Ocenie podlegać będzie okres roczny, wskazany w ogłoszeniu. 

§ 4 

 Lista osób biorących udział w konkursie winna być dostępna do wglądu przez 

Członków. Osoby przystępujące do konkursu winny wyrazić pisemną zgodę  

na przetwarzanie swoich danych osobowych. 

§ 5 

 W losowaniu nagród będą brać udział tylko te osoby, które na dzień 

początkowy okresu konkursowego nie będą posiadały żadnych zaległości wobec 

FSM związanych z opłatami za używanie lokali mieszkalnych i w okresie 

konkursowym będą wnosiły opłaty w terminie statutowym, w ustalonej i wymaganej 

wysokości. 

§ 6 

1. Losowanie nagród obywać się będzie raz w roku poprzez opracowany program 

komputerowy. 
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2. Czynności związane z obsługą losowania prowadzić będą upoważnieni przez 

Zarząd Spółdzielni pracownicy FSM, nie będący jej członkami. 

3. Nadzór nad losowaniem sprawować będzie osoba wyznaczona przez Radę 

Nadzorczą, spośród jej członków. Osoba ta nie może brać udziału w konkursie. 

§ 7 

1. Każdorazowo będą losowane trzy nagrody. 

2. Nagrody w konkursie będą nagrodami rzeczowymi, wszystkie o tej samej 

wartości. Wartość nagród określać będzie Zarząd Spółdzielni. 

3. Nagrody w konkursie finansowane będą z pożytków Spółdzielni. 

4. Lista osób nagrodzonych będzie podawana do wiadomości Członków w sposób 

ogólnie przyjęty w FSM. 

§ 8 

Sprawy nie uregulowane w niniejszym Regulaminie określa Zarząd Spółdzielni. 

§ 9 

1. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Fordońskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 12.11.2013r., z mocą obowiązująca od dnia 

01.01.2014r. 

2. Traci moc Regulamin konkursu dla Członków Fordońskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej wnoszących opłaty z tytułu używania lokalu mieszkalnego            

w sposób określony w Statucie, z dnia 21.05.2013r. 

 


