REGULAMIN KONKURSU
„Ukwiecone miasto”

I. Organizator.
Organizatorem konkursu jest Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski.
II. Cele i założenia organizacyjne konkursu.
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gryfowa Śląskiego, dbających
o estetykę swojego otoczenia i urodę miasta, w którym mieszkają. W konkursie nie mogą
brać udziału laureaci z poprzednich 2 edycji konkursu.
2. Celem konkursu jest podnoszenie estetyki miasta poprzez ukwiecanie ogródków
przydomowych i elewacji budynków. Zamiarem organizatorów konkursu „Ukwiecone
miasto” jest zachęcenie do tego typu działań jak największej liczby mieszkańców,
a jednocześnie wyróżnienie tych, których praca przynosi najwspanialsze efekty.
3. Rywalizacja między uczestnikami konkursu trwać będzie od czerwca 2018 r. do końca
sierpnia 2018 r. Aby wziąć udział w konkursie, należy złożyć do dnia 30 maja 2018 r. kartę
zgłoszenia. Karty zgłoszenia można pobrać w sekretariacie oraz na stronie internetowej
www.gryfow.pl. Karty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski.
4. Oceny zgłoszonych do konkursu miejsc, po ich przeglądzie, dokona Komisja powołana
przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski. Ocenie podlegają ogródki przydomowe
i elewacje – głównie kompozycja roślinna i ład przestrzenny, aranżacje oraz elementy
dekoracyjne.
5. Oceniane mogą być również miejsca, które nie zostały zgłoszone do udziału w konkursie,
a zdaniem komisji konkursowej, warte są zauważenia i nagrodzenia.
III. Kalendarz konkursu:
- zgłoszenia – do 30 maja 2018 r.
- przegląd posesji – lipiec 2018 r.
- głosowanie – do 31 sierpnia 2018 r.
- rozstrzygnięcie konkursu – październik 2018 r.
O terminie wizyt komisji konkursowej uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie
w przeddzień planowanej wizyty. Nie jest konieczna obecność zgłaszającego czy właściciela
nieruchomości. Podczas wizyty komisja wykona zdjęcia zgłoszonym obiektom.
Uczestnicy konkursu mogą również, podczas jego trwania, przesyłać własne zdjęcia
zgłoszonych posesji na adres e-mail: m.nowak@gryfow.pl.

IV. Nagrody:
1. Organizatorzy przewidują dla zwycięzców nagrody, które w formie talonów będzie można
zrealizować w wyznaczonych sklepach. Każdy z uczestników otrzyma płytę CD ze zdjęciami
z konkursu oraz dyplom uczestnictwa.
2. Nagrody przyznane zostaną w dwóch kategoriach:
I. Najładniej udekorowany balkon,
II. Najładniej udekorowana posesja/kamienica/przydomowy ogród.
Przyznana zostanie również specjalna nagroda mieszkańców dla osoby, której posesja
otrzymała największą ilość głosów mieszkańców (głosowanie odbywać się będzie za pomocą
kart do głosowania oraz on-line poprzez stronę www.gryfow.pl).
3. W każdej z dwóch kategorii przyznane zostaną trzy nagrody:
1) za zajęcie I miejsca
2) za zajęcie II miejsca
3) za zajęcie III miejsca
V. Kryteria konkursu i tryb dokonywania ocen:
1. Przy ocenie balkonów uwzględniane będą: aranżacje i zagospodarowanie otoczenia
(rozmieszczenie oraz stan dekoracji, różnorodność wykorzystanych roślin, estetyka
i utrzymanie go pod względem porządkowym).
2. Przy ocenie posesji/kamienic/przydomowych ogrodów uwzględniane będą: aranżacje
i zagospodarowanie otoczenia (rodzaj roślin, ich ilość, rozmieszczenie, różnorodność i układ
dekoracji ogrodowych, elementy małej architektury).
3. Ilość i dobór dekoracji oraz roślin jest dowolny.
4. Każda kategoria będzie podlegała odrębnej ocenie komisji.
Przyjmuje się system punktacji od 0-50. Suma uzyskanych punktów podczas przeglądu
poszczególnych kategorii stanowi podstawę oceny końcowej, decydującej o finale konkursu.
Zwycięzcami konkursu zostają te osoby, które zdobędą największą liczbę punktów.
5. Kryteria konkursu:
- kompozycja i aranżacja,
- różnorodność roślin,
- oryginalność i pomysłowość,
- ogólne wrażenie estetyczne,
- mała architektura.

Za każde kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów.
VI. uprawnienia i odpowiedzialność organizatora.
1. Lista laureatów oraz nagrodzone obiekty zostaną opublikowane na stronie internetowej
www.gryfow.pl, w lokalnej prasie oraz w mediach społecznościowych.
2. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez uczestnika w związku
z udziałem w konkursie.
3. Od wyniku konkursu ogłoszonego przez komisję nie przysługuje odwołanie.
4. Jednoznaczną akceptacją powyższego regulaminu jest zgłoszenie do konkursu.

W załączeniu:
1. Wzór karty zgłoszenia uczestnictwa w konkursie

Załącznik nr 1 do regulaminu

Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie
„Ukwiecone miasto”

Dane uczestnika zgłaszającego się do konkursu:

……………………………………...............................................................................................................
(imię i nazwisko)
………………………………………............................................................................................................
(adres)
………………………………………............................................................................................................
(telefon)
.....................................................................
(miejscowość, data)

..............................................................
(podpis)

Kategoria konkursu (właściwe zaznaczyć „x”):
o Najładniej udekorowany balkon
o Najładniej udekorowana posesja/kamienica/przydomowy ogród

Deklarując się na udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie
danych osobowych na cele konkursu „Ukwiecone miasto” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.
..............................................................
(podpis)

