REGULAMIN KONKURSU
„Najładniejsze podwórko – wizytówką mojej miejscowości”
I. Cel konkursu
Celem konkursu jest poprawa estetyki wsi, dbałość o własne podwórka oraz wspólną przestrzeń
rekreacyjną, integracja wspólnot wiejskich i podejmowanie inicjatyw na rzecz piękna terenów
wspólnych.
II. Organizator konkursu
Wójt Gminy Gniewoszów
III. Powołanie komisji konkursowej:
Powołanie komisji konkursowej do dnia: 5 sierpnia 2018 r.
IV. Uczestnictwo i zasady konkursu:
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy indywidualnie, miejscowościami
lub sołectwami zaangażowani w rewitalizację podwórek i wspólnych miejsc i terenów .
2.Termin zbierania zgłoszeń: od 15 czerwca do 15 lipca 2018 r.
3. Konkurs organizowany jest w dwu kategoriach:
•
•

najładniej zagospodarowane podwórko i ogród przydomowy
najładniej zagospodarowana wspólna przestrzeń

4. W ocenie konkursowej brane będzie pod uwagę:
•

•

najładniejsze i jednocześnie ergonomiczne zagospodarowanie przestrzeni podwórkowej
ze szczególnym uwzględnieniem estetyki i kolorystyki urządzonego obszaru,
oryginalności dokonanych nasadzeń roślin, rodzajów zainstalowanych sprzętów
rekreacyjnych, zorganizowanych miejsc do wypoczynku, wyznaczonych miejsc dla
zwierząt itp.
zaplanowanie inwestycji, wybranie ciekawego miejsca do wspólnego zagospodarowania i
upiększania lub wspólnego spędzania czasu, wspólne prace społeczne, mające na celu
poprawę zagospodarowywanej przestrzeni oraz integrację mieszkańców.

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia zawierającej: imię i
nazwisko osoby fizycznej lub lidera społeczności sołeckiej lub wiejskiej, adres – lokalizacja
podwórka, lub zagospodarowanego miejsca w danej wsi czy sołectwie, numer telefonu
kontaktowego, zgodę na sfotografowanie podwórka i podanie wyników konkursu do
publicznej wiadomości.
6. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do regulaminu i jest dostępny na stronie
internetowej: www.gniewoszow.pl zgłoszenie należy wysłać do dnia 15 lipca 2018 r na
adres: Urząd Gminy Gniewoszów, 26-920 Gniewoszów, ul. Lubelska 16, dostarczyć do
sekretariatu lub pok. nr 5 w urzędzie gminy.

7. Komisja konkursowa oceni zgłoszone do konkursu podwórka i wspólnie zagospodarowane
miejsca: od dnia 5 do 15 sierpnia 2018 r.
8.Spośród zgłoszonych do konkursu podwórek oraz wspólnie zagospodarowanych miejsc na
wsi komisja wyłoni 1 najładniejsze (po jednej z danej kategorii), które zostaną nagrodzone.
Komisja będzie miała możliwość przyznać też po 2 wyróżnienia.
9. Ogłoszenie listy zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi do końca sierpnia 2018 r.
V. Postanowienia końcowe.
Komisja kończy swoją pracę po ogłoszeniu wyników konkurs

KARTA ZGŁOSZENIA
udziału w konkursie
„Najładniejsze podwórko - wizytówką mojej miejscowości”
Imię i nazwisko mieszkańca (lidera wsi lub stowarzyszenia)
………………………………………………………………………………….
Adres (lokalizacja podwórka lub zagospodarowanej wspólnej przestrzeni)
………………………………………………………………………………….
Nr telefonu:
……………………………………
Oświadczam, że :
• zapoznałem się z regulaminem konkursu,
• wyrażam zgodę na sfotografowanie mojego wizerunku oraz mojego podwórka, a
także podanie tych fotografii do publicznej wiadomości do celów promocyjnych
organizatora.

………………………………….
Data i podpis zgłaszającego

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora moich danych osobowych w
rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DZ. U. Nr 133,
poz. 833 z późn. zm.).

……………………………………
Data i podpis zgłaszającego

