Regulamin konkursu na "Najładniejszy ogród tradycyjny i nowoczesny na terenie
Gminy Zakrzówek w roku 2019”
1. Organizatorem konkursu jest:
Gminny Dom Kultury w Zakrzówku
2. Cel konkursu jest:
1. Poprawa estetyki obszarów wiejskich poprzez zachętę do dbałości o wygląd ogrodów.
2. Wyróżnienie efektownie zagospodarowanych ogrodów.
3, Aktywizacja środowiska wiejskiego.
4. Popularyzacja pozytywnych efektów estetycznego zagospodarowania ogrodów o zabudowie tradycyjnej.
3. Uczestnicy
1. Uczestnikami konkursu mogą być stali mieszkańcy Gminy Zakrzówek z wyjątkiem radnych, członków
komisji konkursowej i pracowników Urzędu Gminy.
2. Przystępując do konkursu, uczestnik przyjmuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu oraz wyraża
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu, w tym na
publikowanie imienia i nazwiska, zdjęć ogrodu przydomowego i przekazanie praw autorskich zdjęć na rzecz
organizatora konkursu.
Laureaci (I, II, III miejsce) konkursu z roku poprzedniego nie mogą brać udziału w tegorocznej edycji konkursu.
4. Tryb zgłaszania udziału w konkursie:
1). Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego
regulaminu
2). Druk zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Zakrzówek oraz w GDK
w Zakrzówku w pokoju nr 11
3. Zgłoszenia mogą być składane przez:
- właścicieli ogrodu, współwłaścicieli
- osoby trzecie, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody właściciela ogrodu . Zgłoszenia należy składać w
sekretariacie Urzędu Gminy Zakrzówek oraz w GDK w Zakrzówku w pokoju nr 11
5. Sposób realizacji konkursu:
a. Oceny ogrodów dokona powołana zarządzeniem przez Wójta Gminy Zakrzówek Komisja Konkursowa
b. Komisja dokona oględzin ogrodu w terenie. O wizycie Komisji konkursowej właściciele zgłoszonych do
konkursu ogródków zostaną powiadomieni na minimum 3 dni przed jej datą.
6. Kryteria oceny:
1. Dobór roślin – 0-5 pkt
2. Trawniki i ich utrzymanie – 0-5 pkt
3. Estetyka i stan techniczny ogrodzenia – 0-5 pkt
4. Ciekawe rozwiązanie zagospodarowania – 0-5 pkt
5. Racjonalne urządzenie części wypoczynkowej – 0-5 pkt
6. Ogólne wrażenie estetyczne – 0-5 pkt

7. Nagrody
1. W konkursie przewiduje się przyznanie następujących miejsc I, II, III i rzeczowych nagród - nagrody
pocieszenia dla pozostałych uczestników
2. Kolejność miejsc będzie uzależniona od ilości przyznanych punktów
8. Harmonogram konkursu:
1. Ogłoszenie konkursu -13.06.2019 r
2. Przyjmowanie zgłoszeń – do 21.06.2019
3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – podczas Dożynek Gminnych 18.08.2019r

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
„Najpiękniejszy ogród tradycyjny i nowoczesny na terenie Gminy Zakrzówek w roku 2019”

Adres obiektu .......................................................................................................................................
Kategoria konkursowa (odpowiednie zakreślić):
a) ogród tradycyjny
b) ogród nowoczesny
Krótka charakterystyka ...........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefon .....................................................................................
...............................................................................................................................................................
Jestem właścicielem/ współwłaścicielem zgłaszanego ogródka._____________________________

Wyrażam zgodę na udostępnienie zgłoszonego obiektu komisji konkursowej do oceny, oraz na publikacje
zdjęcia, wraz z moimi danymi osobowymi.

...............................................................
podpis osoby zgłaszającej

