REGULAMIN KONKURSU
„NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓDEK PRZYDOMOWY GMINY CZARNOCIN”
EDYCJA II
I.

Cel konkursu
Celem konkursu jest promowanie wśród mieszkańców Gminy Czarnocin dbałości
o estetykę najbliższego otoczenia z ukierunkowaniem na przydomowe ogródki.
Konkurs „Najpiękniejszy ogródek przydomowy Gminy Czarnocin” ma na celu
propagowanie czystości, porządku oraz dbałości o estetykę . Pozytywna mobilizacja
mieszkańców jest najwyższą wartością społeczną. Dlatego wspólne działanie
ku poprawie wizerunku swojej Gminy doskonale kształtuje świadomość obywatelską
i kulturową mieszkańców. Konkurs ma także na celu kształtowanie, rozwijanie
i pielęgnowanie tożsamości lokalnej, zachowanie wartości środowiska kulturowego
i przyrodniczego. Bardzo istotne jest planowanie tak, by przyszłe pokolenia mogły
cieszyć się przyjemną atmosferą i estetyką otaczającego środowiska.

II. Organizator



Urząd Gminy Czarnocin,
Gminna Rada Kobiet Gminy Czarnocin

III. Uczestnictwo i zasady konkursu
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gminy Czarnocin mający
przydomowe ogródki.
2. W konkursie nie mogą brać udziału mieszkańcy gminy, którzy w pierwszej edycji
konkursu w roku 2015 zajęli I, II lub III miejsce.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Gminy Czarnocin
i członkowie Komisji Konkursowej.
4. Konkurs organizowany jest w kategorii „Najpiękniejszy ogródek przydomowy
Gminy Czarnocin” (znajdujący się na terenie Gminy Czarnocin),
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej
zawierającej: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i złożenie go osobiście
w Urzędzie Gminy Czarnocin (ul. Główna 142, 97-318 Czarnocin, tel.:446165169),
6. Zgłoszenia można składać do 06.05.2016 roku.
7. Komisja konkursowa oceni zgłoszone do konkursu ogródki kwiatowe
do 12.08.2016 r.
8. Spośród zgłoszonych do konkursu ogródków komisja wyłoni 3 najpiękniejsze
przydomowe ogródki.
9. Uczestnik składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza,
że wyraża zgodę na nieodpłatne sporządzenie dokumentacji fotograficznej z przebiegu oceny
zgłoszonych do konkursu ogródków, oraz wykorzystanie tych fotografii przez organizatora

bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych
w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.
1994 Nr 24 poz. 83 z późn.zm.), w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania
techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępnienia na stronie internetowej
organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez

względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzają do obrotu oraz oświadcza,
że prawo korzystania przez Organizatora z fotografii zgłoszonych do konkursu jest
prawem które przysługiwać będzie wyłącznie Organizatorowi.
10. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące
w nim zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych, na potrzeby
konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (Ustawa z dn. 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych Dz.U. 1997 Nr 133 poz.833 z późn.zm.)
11. Udział w konkursie jest bezpłatny.

IV. Przebieg konkursu:
I etap - komisja konkursowa dokona oględzin zgłoszonych ogródków w terminach
uzgodnionych z uczestnikami, ale nie później niż do dnia 30.05.2016 r. Po zakończeniu etapu
komisja wyłoni 10 ogródków, które zostaną poddane ocenie w etapie II.
II etap - po przeprowadzonych oględzinach nie później niż do dnia 11.07.2016 r. komisja
wyłoni zwycięzców konkursu. Podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników zostanie
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (http://czarnocin.bip.gov.pl). O terminie
ogłoszenia wyników uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni. Uroczyste ogłoszenie
wyników konkursu odbędzie się podczas Dożynek Gminno – Parafialnych (04.09.2016 r.)
V. Komisja Konkursowa
Komisję konkursową powołują organizatorzy. W skład komisji mogą być powołani
przedstawiciele Urzędu Gminy, Przewodniczące KGW z sołectw Gminy Czarnocin oraz inne
osoby zaproszone przez organizatorów do udziału w jury.
VI. Kryteria oceny
Lp.

Kryterium

Skala punktacji

Przyznana liczba
punktów

1.

Ogólne wrażenie estetyczne

1 – 10

2.

Pomysłowość i aranżacja ogródka

1 – 10

3.

Oryginalność ogródka

1 – 10

4.

Funkcjonalność i użyteczność
ogródka
Samodzielność wykonania prac przy
aranżacji
i pielęgnacji ogródka
Detale:

1 – 10

5.

6.

- skalniak

1 – 10

0-5

- altana

0-5

- rabata

0-5

- aleja drzew

0-5

- żywopłot

0-5

- pnącza

0-5

7.

Bogactwo gatunkowe nasadzeń
rzadko spotykanych

1 – 10

8.

Różnorodność kompozycji roślinnych

1 – 10

1. W przypadku jednakowej ilości punktów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
2. Decyzja Komisji o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.
3. Z przebiegu konkursu Komisja sporządza protokół.
VII. Nagrody w konkursie
W kategorii najpiękniejszy ogródek przydomowy:




I miejsce – nagroda POBYT w ośrodku HELIOS w Jastrzębiej Górze dla 2 osób
w terminie 10.09 – 17.09.2016 r. wraz z noclegiem i wyżywieniem
II miejsce – nagroda - kosiarka do trawy
III miejsce – nagroda – zestaw narzędzi ogrodowych

VIII. Kontakt z organizatorami


Urząd Gminy Czarnocin, ul. Główna 142, Czarnocin, tel. 446165169,

IX. Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działalność osób trzecich.
3. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo skrócenia lub przedłużenia czasu
trwania konkursu.
4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany nagród i terminów
rozstrzygnięcia konkursu, a nawet odwołania w przypadku zdarzeń losowych lub
działania siły wyższej, co zostanie ogłoszone na stronie internetowej gminy.
5. Niniejszy regulamin i karta zgłoszenia do konkursu dostępne są na stronie
internetowej: www.czarnocin.pl w zakładce „informator mieszkańca”

