REGULAMIN KONKURSU
,,Mój ogród, moja posesja - wizytówką Gminy Zambrów”
Rozdział 1.
Adresaci konkursu
Konkurs jest adresowany do mieszkańców gminy Zambrów, do właścicieli, posiadaczy, bądź użytkowników domów
jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz gospodarstw rolnych.
Rozdział 2.
Kategorie konkursu
1) Najpiękniejsza posesja w gminie Zambrów.
2) Najpiękniejszy ogród przydomowy w gminie Zambrów.
Rozdział 3.
Cele konkursu
1) Poprawa estetyki zagospodarowania ogrodów i posesji na terenie gminy Zambrów.
2) Wzbogacenie i uatrakcyjnienie wizerunku gminy Zambrów.
3) Promocja pomysłów oraz rozwiązań dekoracyjnych mających pozytywny wpływ na podniesienie wyglądu i estetyki gminy.
4) Kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę oraz wizerunek miejscowości (gminy).
5) Docenienie uczestników konkursu za wkład w rozwój walorów estetycznych gminy.
Rozdział 4.
Sposoby realizacji założeń konkursu
1) Nadanie budynkom mieszkalnym, posesjom i ogrodom estetycznego wyglądu
2) Uporządkowanie terenów posesji.
3) Zakładanie i eksponowanie ogrodów przydomowych, ukwiecenie balkonów i parapetów okiennych.
4) Utrzymanie czystości i porządku na terenie ogrodu i posesji.
5) Utrzymanie elewacji budynków i ogrodzeń posesji w należytym stanie.
Rozdział 5.
Kryteria oceny
1) W konkursie na najpiękniejszą posesję oceniane będą:
a) estetyka budynku mieszkalnego, ogrodzenia i elewacji (0-10 pkt);
b) estetyczne zagospodarowanie podwórka (0-10 pkt);
c) estetyczne zagospodarowanie ogrodu (0-10 pkt);
d) ład i porządek na terenie posesji i przed posesją (0-10 pkt);
e) wyposażenie w elementy stałej architektury - pergole, murki oporowe, oczka wodne (0-10 pkt);
f) miejsce rekreacji i odpoczynku (0-10 pkt);
g) różnorodność nasadzeń, ukwiecenie tarasów, werand, balkonów (0-10 pkt);
h) wydzielenie miejsca na odpady - pojemniki (0-10 pkt);
i) oryginalność i pomysłowość zagospodarowania posesji (0-10 pkt).
2) W konkursie na najpiękniejszy ogród oceniane będą:
a) dobór roślin zdobiących ogród przez cały okres wegetacji (0-10 pkt);
b) kwietniki, skalniaki, murki kwiatowe, pergole (0-10 pkt);
c) ukwiecenie parapetów balkonów i tarasów (0-10 pkt);
d) trawniki i ich utrzymanie (0-10 pkt);
e) ocena właściwej pielęgnacji, w tym zdrowotności roślin (0-10 pkt);
f) estetyka i stan techniczny ogrodzenia (0-10 pkt);
g) ciekawe rozwiązania zagospodarowania (0-10 pkt);
h) funkcjonalne urządzenie części wypoczynkowej (0-10 pkt);
i) ogólne wrażenie estetyczne (0-10 pkt).

3) Każdy uczestnik konkursu może otrzymać maksymalnie od jednego członka komisji konkursowej 90 pkt.
4) Członkowie komisji przyznają indywidualnie od 0 do 10 pkt, według przyjętych kryteriów.
5) W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczestników konkursu jednakowej ilości punktów, decyduje dodatkowa ocena
dokonana przez komisję.
Rozdział 6.
Organizator konkursu
1) Organizatorem konkursów jest Wójt Gminy Zambrów, który każdorazowo wskazuje skład imienny Komisji konkursowej.
2) Wójt powołuje Komisję konkursową w składzie 8-osobowym spośród przedstawicieli: Rady Gminy Zambrów, sołtysów z terenu
gminy Zambrów, Lokalnej Grupy Działania ,,Brama na Podlasie”, Podlaskiej Izby Rolniczej, Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Zambrowie, przedsiębiorców z branży rolno-przemysłowej i Urzędu Gminy Zambrów, wskazując w akcie powołania
Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Komisji.
3) Warunkiem uczestnictwa w konkursach „Najpiękniejsza posesja w gminie Zambrów" i ,,Najpiękniejszy ogród w gminie
Zambrów” jest zgłoszenie przez właściciela, posiadacza lub użytkownika posesji.
4) Zgłoszeń dokonuje się na formularzu, stanowiącym załącznik do Regulaminu. Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na upublicznienie wizerunku posesji wraz z nazwą miejscowości w lokalnych mediach.
5) Formularze zgłoszeniowe należy składać w Urzędzie Gminy Zambrów, ul. Fabryczna 3 (Sekretariat, pokój Nr 19).
Rozdział 7.
Organizacja i warunki konkursu
1) Rozpoczęcie konkursu ustala się na dzień 1 maja każdego roku, a jego podsumowanie i ogłoszenie wyników oraz wręczenie
nagród następuje w czasie obchodów Święta Gminy Zambrów, na które zapraszani są wszyscy uczestnicy konkursu. Wyniki
konkursu i lista laureatów oraz zdjęcia nagrodzonych w poszczególnych kategoriach ukazują się w gminnej prasie i na stronach
internetowych.
2) W konkursie mogą brać udział właściciele, posiadacze lub użytkownicy posesji - domów jednorodzinnych i wielorodzinnych,
właściciele, posiadacze lub użytkownicy gospodarstw rolnych. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji.
3) Można brać udział tylko w jednej z kategorii konkursu.
4) Komisja ustala harmonogram przeglądów konkursowych oraz zawiadamia uczestników o terminie oceny posesji.
5) Komisja sporządza protokół z przeglądów, do którego dołącza dokumentację zdjęciową.
6) Z przebiegu konkursu sporządza się protokół końcowy, zawierający podsumowanie i wyniki konkursu.
Rozdział 8.
Zasady oceniania w konkursie
1) Oceny dokonuje się wyłącznie w zakresie kryteriów konkursowych i skali punktowej oddzielnie dla każdej kategorii.
2) Ocenę stanowi suma punktów przyznanych przez członków Komisji.
3) Informacje o ocenie są poufne, pozostają do wyłącznej wiadomości członków Komisji.
4) Komisja dokonuje oceny w składzie co najmniej 5-osobowym, w tym Przewodniczący, bądź Zastępca Przewodniczącego
Komisji.
5) Liczba członków Komisji musi być jednakowa dla oceny każdego zgłoszenia.
Rozdział 9.
Harmonogram konkursu
Działanie

Lp.

Wykonawca

Termin
wykonania
do 1 maja

1. Ogłoszenie konkursu

Przewodniczący Komisji konkursowej

2. Zgłoszenie udziału w konkursie

Właściciel, posiadacz lub użytkownik posesji do 30 czerwca

3.

Ustalenie harmonogramu przeglądów i poinformowanie
zainteresowanych

4. Przeglądy posesji
5. Uroczystość wręczenia nagród dyplomów

Komisja konkursowa

lipiec

Komisja konkursowa

lipiec

Komisja konkursowa
Rozdział 10.
Wyniki konkursu i nagrody

sierpień

1) Komisja ogłasza wyniki konkursu na podstawie arkusza ocen i dokumentacji z przeglądu zgłoszonych posesji i ogrodów.
2) Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody rzeczowe o wartości: I miejsce: do 1000,00 zł.; II miejsce: do 700,00 zł.; III miejsce: do
500,00 zł; 1 wyróżnienie: 300,00 zł).
3) Wszystkim uczestnikom konkursu wręcza się pamiątkowe dyplomy.

