REGULAMIN KONKURSU
pn. „Najpiękniejszy Ogród i Najciekawsze Kompozycje Zieleni”
Garwolin 2018 r.
§1
Cel Konkursu
Celem konkursu jest:
a) promocja dbania o swoje najbliższe otoczenie wśród mieszkańców miasta,
b) poprawa estetyki posesji i terenu przed posesją,
c) poprawa stanu czystości, ładu i porządku,
d) promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych, mających wpływ
na podniesienie estetyki własnych posesji oraz całego miasta.

§2
Organizator Konkursu i Uczestnicy
Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Garwolin, a uczestnikami konkursu są
mieszkańcy miasta Garwolin, firmy, bloki mieszkalne, sklepy – położone na terenie miasta
Garwolin.

§3
Założenia organizacyjne
KATEGORIE KONKURSOWE:
1.OGRÓD - ciekawie zaprojektowane, urządzone i utrzymane ogrody.
2.DETAL OGRODOWY – pojedyncza rabata, skalniak, grupa drzew i krzewów,
oryginalny żywopłot, ciekawa altana, pnącza, zielony dach itp.
3.BALKON I TARAS – ciekawe i oryginalne zestawienia i odmiany kwiatów, krzewów.
4.ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED POSESJĄ – utrzymanie zieleni na
poboczach, w rowach, nasadzenia kwiatów, drzew i krzewów, a także gazony, donice,
rabaty.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W konkursie mogą brać udział właściciele pięknych ogrodów, balkonów czy tarasów oraz
detali ogrodowych, bloki, sklepy, firmy oraz administratorzy, którzy zagospodarowali teren
przed posesją, wspólnoty mieszkaniowe - pod warunkiem, że zgłaszane obiekty znajdują się
na terenie miasta Garwolin.
Do konkursu nie mogą przystąpić:


członkowie Komisji Konkursowej,



pracownicy Urzędu Miasta Garwolin.

Uczestnik konkursu deklaruje, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia regulaminu i
oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora na
potrzeby Konkursu, w tym:
a) zgodę na publikację imienia i nazwiska,
b) zgodę na publikację zdjęć na stronie internetowej Urzędu Miasta Garwolin, oraz na
profilu Miasta Garwolin.
Dane osobowe uczestników Konkursu wykorzystane będą wyłącznie do celów Konkursu i
nie będą udostępniane osobom trzecim.
TERMINY KONKURSU:
1. Termin zgłoszeń - do dnia 20 lipca 2018 r.
2. Oględziny w terenie – po 23 lipca 2018 r. (po telefonicznym poinformowaniu
uczestników konkursu o dokładnej dacie oględzin)
3. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród – podczas sesji Rady Miasta Garwolina.
PRZEBIEG KONKURSU:
I etap – Po przeprowadzeniu oględzin w terenie Komisja Konkursowa wybierze laureatów
spośród uczestników konkursu oraz przydzieli miejsca konkursowe i nagrody rzeczowe.
II etap – Organizator przewiduje przyznanie Nagrody Internautów. Głosowanie
zwycięzców poszczególnych kategorii będzie odbywało się za pośrednictwem portalu
społecznościowego Facebook, gdzie zostaną zamieszczone zdjęcia zgłoszonych obiektów.
O wygranej będzie decydowało zdobycie największej ilości polubień internautów.
O szczegółach rozstrzygnięcia konkursu i wręczaniu nagród uczestnicy zostaną pisemnie
powiadomieni. Lista laureatów oraz galeria zdjęć z ogrodów ukażą się na stronie
internetowej Urzędu Miasta Garwolin: www.garwolin.pl oraz na profilu Miasta Garwolin.

§4
Ocena prac konkursowych
KOMISJA KONKURSOWA:
W jury konkursu zasiadają:
 przedstawiciele Urzędu Miasta Garwolin.
OCENA:
Ocenie podlega ogólne wrażenie ocenianego obiektu, układ kompozycyjny uwzględniający
trafność w doborze gatunków i odmian, czystość i czytelność kompozycji, wrażenia
estetyczne – odpowiednio zestawione barwy kwiatów i zieleni, pomysłowość
i oryginalność rozwiązań.
NAGRODY:
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, za miejsca I – III w każdej kategorii
zostaną przyznane atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta Garwolin.

§5
Zgłoszenia do konkursu
ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia można przesyłać pocztą pod adresem: Urząd Miasta Garwolin, ul.
Staszica 15, 08-400 Garwolin, na adres umg@garwolin.pl, osobiście – w pokoju nr 15
budynek B, lub telefonicznie pod nr: 25 786 42 44.

