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Regulamin konkursu „Najpiękniejszy ogród "
Organizatorem konkursu jest:
- Wójt Gminy Wojciechów.
Współorganizatorem konkursu jest:
- Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Rady Gminy
Wojciechów
- Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie
Cele Konkursu:
Celem konkursu jest poprawa estetyki i wyglądu, stanu środowiska naturalnego
gminy Wojciechów, wyróżnienie mieszkańców wsi, którzy kładą nacisk na
estetykę otaczającej ich przestrzeni.
Udział w Konkursie:
1. W konkursie mogą, brać udział wszyscy mieszkańcy gminy Wojciechów
posiadający zadbane ogrody przydomowe oraz ciekawie ukwiecone balkony i tarasy
2. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie przez właściciela —użytkownika
posesji pisemnej deklaracji uczestnictwa do 30 czerwca u Pani Teresy Tomczyk
(Agronomówka pokój nr 8 na I piętrze )
Organizator zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu w przypadku
nie wpłynięcia co najmniej 5 zgłoszeń.
Komisja Konkursowa
1. Konkurs przeprowadzi i oceniać będzie komisja w składzie ustalonym
zarządzeniem Wójta,
2. Komisja konkursowa dokona przeglądu zgłoszonych posesji w lipcu
w dniu 15 lipiec,
3. Kolejność miejsc w konkursie ustala komisja w oparciu o punktację dokonaną
protokolarnie podczas przeglądu,
4. Komisja może wyróżnić pozostałych uczestników konkursu.
- sposób wyróżnienia uzależniony jest od posiadanych środków
- w przypadku otrzymania tej samej ilości punktów Komisja ma prawo
przyznać nagrody równorzędne.
5. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas
Dożynek Gminnych

Nagrody:
Nagrody otrzymają trzy posesje z największą ilością punktów .
Wysokość i forma nagród uzależniona będzie od posiadanych możliwości
finansowych organizatorów
Zadania Konkursowe i punktacja:
Komisja dokona oceny zgłoszonych ogrodów według następujących kryteriów:
estetyki, funkcjonalności ogrodu, pomysłowość, aranżacji, jak również ogólne
wrażenie, jakie wywołuje cała posesja w tym ogród.
Punktacja:
Zagospodarowanie posesji :
- ogólny porządek w ogrodzie — wrażenie estetyczne (1-10 pkt)
- dobór gatunkowy drzew, krzewów, bylin, traw i kwiatów jednorocznych (l — 30
pkt)
- część wypoczynkowo- ozdobna : trawniki, zadrzewienie , ogródek skalny ,
rabaty kwiatowe , ukwiecenie tarasów, werand , balkonów (1 — 30 pkt)
- mała architektura ogrodowa
( 1 - 1 5 pkt )
- utrzymanie trawników
( l — 10 pkt)
- obiekty sanitarne — śmietnik , szambo , kompostownik ( 1 - 5 pkt)
Maksymalna ilość punktów – 100 pkt
Ogłoszenia o konkursie ukażą się w czerwcowym wydaniu Gazety
Wojciechowskiej, na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu
Gminy www.wojciechow.pl

