GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY

Regulamin konkursu na „Najładniejszy ogród Gminy Szczawin Kościelny 2019”
Wójt Gminy Szczawin Kościelny ogłasza konkurs na najładniejszy ogród Gminy
Szczawin Kościelny:
Celem konkursu jest poprawa estetyki gospodarstw i posesji wiejskich poprzez
zwrócenie uwagi na ważną rolę zieleni i kwiatów w życiu mieszkańców wsi. W swoich
założeniach konkurs ma być zachętą do dbania o estetyczny wygląd własnego obejścia
oraz skłaniać mieszkańców do kontynuowania prac porządkowych, zwiększania ilości
wysadzanych krzewów i kwiatów.
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Szczawin Kościelny
posiadają ogród na terenie Gminy, za wyjątkiem osób zaangażowanych w przygotowanie
konkursu.
2. Tematem konkursu jest najładniejszy ogród – kwiatów i krzewów ozdobnych .
3. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie pisemnego zgłoszenia ogrodu do udziału w
konkursie.
4. Zgłoszenia udziału w konkursie można składać do 15 lipca 2019 roku. Zgłoszenia
przyjmowane są w Sekretariacie Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II
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5. Zgłoszenia można dokonać samodzielnie. Zgłoszenia może dokonać również sołtys, radny
bądź przedstawiciel ODR , od warunkiem, że zgłaszana osoba wyrazi zgodę na udział w
konkursie.
6. Ocenę ogrodów przeprowadzi 5 osobowa Komisja powołana przez Wójta Gminy Szczawin
Kościelny. W skład komisji wejdzie: przedstawiciel ODR, Radny Gminy Szczawin
Kościelny, przedstawiciel Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy, przedstawiciel
Instytucji Kultury, przedstawiciel Organizacji Pozarządowej
7. Oceny ogrodów dokona Komisja w terminie od 1 do 14 sierpnia 2019 r.
8. W czasie przeglądu komisja dokonuje oceny według niżej podanych kryteriów :
1. kompozycja roślinna / różnorodność /
1-5
2. pomysłowość
1-5
3. oryginalność
1-5
4. estetyka
1-5
9. Komisja wybierze trzy najładniejsze ogrody, które zostaną nagrodzone.
10. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu .
11. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Komisja Konkursowa .
12 . Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Szczawin
Kościelny .
13. Podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się w trakcie trwania gminnego pikniku ,
który odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2019 r.

