
Regulamin konkursu 
„Podnosimy estetykę gminy Bełżyce  w roku 2022”

I. CELE KONKURSU:
1. Poprawa walorów estetyki i wyglądu miasta i gminy Bełżyce. 
2. Popularyzacja postaw przyjaznych środowisku.
3. Kreowanie i rozwijanie inicjatywy dbałości o otoczenie, pielęgnowanie roślin oraz miejsca 

zamieszkania i życia.
4. Wyróżnienie mieszkańców gminy Bełżyce, którzy kładą nacisk na estetykę otaczającej 

ich przestrzeni.

II. ORGANIZATORZY KONKURSU:
Konkurs organizowany jest pod patronatem Burmistrza Bełżyc.

III. UCZESTNICTWO I ZASADY KONKURSU:
1. W konkursie uczestniczyć mogą właściciele lub posiadacze jednorodzinnych budynków 

mieszkalnych, posesji wiejskich.
2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
 Posesja miejska,

 Posesja wiejska,

3. Kryteria oceny:
Lp
.

Kryterium Skala 
punktacji

Przyznana 
liczba 

punktów
1. Ogólne wrażenie estetyczne posesji                                                 max. 15 pkt

Stan techniczny otoczenia
- Stan ogrodzeń

- Stan dróg dojazdowych

- Stan alejek

- Elewacje budynku

- Oświetlenie zewnętrzne

- Budynek mieszkalny i gospodarczy

- Widniejący na budynku nr nieruchomości 

0-5

Stan estetyczny otoczenia
- Wyposażenie  w  elementy  małej  architektury  (pergole, 

murki, ogrodzenia, oczka wodne, itp.)
- Zadrzewienia

- Harmonia proporcji budynków w stosunku do zieleni

- Materiały wykończeniowe

0-5

Ład i porządek na terenie posesji i przed posesją 0-5

2. Dobór i rozmieszczenie roślin                                                         max. 20 pkt
Bogactwo gatunkowe nasadzeń 0-5
Oryginalność rabat, klombów i skalniaków 0-5
Różnorodność  kompozycji  roślinnych  zapewniających 
kwitnienie od wiosny do jesieni

0-5

Pomysłowość i aranżacja 0-5
3. Pielęgnacja i utrzymanie                                                                max. 5 pkt

Pielęgnacja roślin i nasadzeń 0-5
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4. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie pisemnej karty zgłoszenia uczestnictwa  
w terminie do dnia  8 czerwca 2022 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego 
w Bełżycach.

5. W zgłoszeniu  określa się termin,  w którym ma zostać przeprowadzony przegląd (do 
wyboru: II poł. czerwca lub I poł. lipca) – zał. Nr 1

6. W konkursie nie mogą brać udziału:
a) osoby,  które  w roku  (2021)  zajęły  pierwsze  miejsce  w poszczególnych  kategoriach 

konkursu, 
b) pracownicy Urzędu Miejskiego w Bełżycach i ich najbliższe rodziny.

IV.  KOMISJA KONKURSOWA:
1. Konkurs przeprowadzi  Komisja powołana przez Burmistrza Bełżyc.
2. Komisja  konkursowa dokona przeglądu i  oceny posesji  do 15 lipca  2022 roku w co 

najmniej 3 – osobowym składzie.
3. O wizycie Komisji konkursowej właściciele zostaną powiadomieni telefonicznie minimum 

2 dni wcześniej.
4. Z przeglądu posesji  Komisja  sporządzi  protokół  w oparciu o kryteria  ocen określone 

w regulaminie. 
5. Kolejność  miejsc  w  konkursie  w  poszczególnych  kategoriach  Komisja  ustali  na 

podstawie uzyskanej ogółem największej liczby punktów.
6. Decyzja Komisji o przyznaniu miejsc i nagród jest ostateczna. Nie przysługuje od niej 

odwołanie.
7. Organizator  konkursu  zastrzega  sobie  prawo  odwołania  konkursu  bez  podania 

przyczyny.
8. Ocena jest  wypadkową indywidualnych  oraz  niezależnych  wrażeń  i  odczuć każdego 

z członków Komisji.
9. W przypadku równej ilości punktów decyduje głosowanie członków Komisji.

V. NAGRODY I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Rozstrzygnięcie  konkursu  publikowane  będzie  na  łamach  prasy  lokalnej  „Gazety 

Bełżyckiej” oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bełżycach.
2. W każdej kategorii przewidziane są nagrody za zajęcie I, II, III miejsca.
3. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Gminnych .
4. Dla  zwycięzców  przewidziano  nagrody  w  postaci  bonu   na  zakupy  w  sklepie 

ogrodniczym.
5. Właściciele  zgłoszonych  do  konkursu  obiektów,  które  nie  zostały  nagrodzone 

w konkursie otrzymają pisemne podziękowanie za udział w konkursie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Osoby  składające  zgłoszenie  udziału  w Konkursie  wyrażają  jednocześnie  zgodę  na 

przetwarzanie danych osobowych oraz publikację zdjęć na potrzeby przeprowadzenia 
Konkursu.  Dane  osobowe  przetwarzane  będą  wyłącznie  na  podstawie  wcześniej 
udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), w zakresie i celu określonym w treści zgody.

3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Gminę Bełżyce wyłącznie w celu organizacji 
i przeprowadzenia konkursu „Podnosimy estetykę gminy Bełżyce 2022” 
a w szczególności w celu:

1) identyfikacji uczestników Konkursu,
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2) organizacji i przeprowadzenia Konkursu,
3)  wydania  nagród  i  publicznego  podania  imienia,  nazwiska  i  miejscowości  
zamieszkania laureatów konkursu.

4. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami,  w  tym  w  szczególności  zabezpieczy  je  przed  udostępnieniem  osobom 
nieupoważnionym,  zabraniem przez  osobę nieuprawnioną,  utratą,  uszkodzeniem  lub 
zniszczeniem.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
6. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym wycofanie wcześniej udzielonej 

zgody na przetwarzanie danych), skutkuje odmową udziału w Konkursie   i przyznania 
prawa do nagrody.

7. Niniejszy regulamin i karta zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miejskim w Bełżycach 
i na stronie internetowej: www.belzyce.pl

8. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
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