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REGULAMIN KONKURSU
na „Najpiękniejszy ogród w Gminie Kamionka 2019”

1. Cel konkursu:
- poprawa estetyki, wyglądu oraz stanu środowiska naturalnego Gminy Kamionka
-wyróżnienie mieszkańców Gminy Kamionka, którzy kładą nacisk na estetykę
otaczającej ich przestrzeni
2. Organizator konkursu:
Wójt Gminy Kamionka
3. Komisja konkursowa:
Konkurs przeprowadzi i oceniać będzie komisja konkursowa w składzie ustalonym
przez Wójta Gminy Kamionka. Komisja będzie oceniać ogrody według następujących
kryteriów:
a) wrażenie estetyczne, 1 – 5 pkt
b) trawniki i ich utrzymanie, 1 – 5 pkt
c) kwietniki, skalniaki, zadrzewienia, 1-5 pkt
d) część wypoczynkowo-ozdobna (mała architektura) 1 – 5 pkt
d) pomysłowość i funkcjonalność ogrodu, 1 – 5 pkt
4. Uczestnicy konkursu:
- w konkursie mogą brać udział wszyscy właściciele, użytkownicy ogrodów
położonych administracyjnie na terenie Gminy Kamionka (z wyłączeniem osób, które
brały udział w tym konkursie w roku poprzednim)
- zgłoszenia dokonuje właściciel, użytkownik na podstawie karty zgłoszeniowej wraz
z oświadczeniem, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
organizatora konkursu, tj. publikację imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania
wraz z publikacją zdjęć ogrodu
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- w konkursie nie mogą brać udziału członkowie komisji oceniającej ani członkowie
rodzin zamieszkujący wspólnie w gospodarstwie domowym z członkiem komisji
5. Tryb zgłaszania:
- warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie karty zgłoszeniowej wg wzoru
stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu,
- do zgłoszenia należy dołączyć fotografie ogrodu w formie papierowej i cyfrowej,
- karty zgłoszeniowe należy składać osobiście do dnia 15 lipca w Urzędzie Gminy
w Kamionce, albo wysłać listownie na adres gminy: ul. Lubartowska 1, 21-132
Kamionka
6. Terminy:
- termin składania zgłoszeń – do 15 lipca 2019 r.
- oględziny w terenie: 15 - 20 lipca 2019 r. (jak będzie potrzeba)
- rozstrzygnięcie konkursu do dnia 14 sierpnia 2019 r.
- oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz przyznanie wyróżnień nastąpi
podczas Dożynek gminno-parafialnych w Kamionce w dniu 18 sierpnia 2019 roku
7. Promocja wyników konkursu:
- ogłoszenie, regulamin, przebieg konkursu oraz lista laureatów popularyzowane będą
na stronie internetowej gminy www.kamionka.pl (mogą być również publikowane
w prasie lokalnej) oraz stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w
Kamionce www.gbpkamionka.naszabiblioteka.com
- nagrodzeni zostaną powiadomieni w formie pisemnej lub telefonicznej,
- za zajęcie zwycięskich miejsc zostaną przyznane dyplomy oraz nagrody.
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