ZARZĄDZENIE NR 92/2017
BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM
z dnia 5 czerwca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu pn. "Najładniejszy ogródek przydomowy w gminie Zakroczym 2017"
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r.
poz. 446, 1579, 1948, oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935 ) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się konkurs na „Najładniejszy ogródek przydomowy w gminie Zakroczym 2017”.
§ 2. Zatwierdza się Regulamin konkursu wraz z załącznikami pn: „Najładniejszy ogródek przydomowy
w gminie Zakroczym 2017", w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Powołuję Komisję do przeprowadzenia konkursu na „Najładniejszy ogródek przydomowy w gminie
Zakroczym 2017” w składzie:
1. Karol Figura - Przewodniczący Komisji;
2. Teresa Saks - Członek Komisji;
3. Anna Siewierska - Członek Komisji.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

/-/ Artur Ciecierski
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Załącznik
do Zarządzenia nr 92/2017
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 5 czerwca 2017 r.

REGULAMIN KONKURSU
pn. „NAJŁADNIEJSZY OGRÓDEK PRZYDOMOWY W GMINIE
ZAKROCZYM 2017”
1. Cel konkursu
Celem konkursu jest promocja Gminy Zakroczym w zakresie prezentacji
walorów przyrodniczych i zagospodarowania przestrzeni życiowej
mieszkańców. Udział w konkursie mobilizuje mieszkańców do większej
dbałości o racjonalne urządzenie, czystość i estetykę ich posesji. Konkurs ma za
zadanie popularyzowanie wzorów pozytywnie oddziałujących na społeczność
gminy oraz uświadomienie mieszkańcom wsi i miasta jak istotnym jest wpływ
najbliższego otoczenia na jakość życia człowieka.
Regulamin podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Zakroczym
w celu udostępnienia informacji szerszej społeczności.
2. Inicjatywa konkursu
Gmina Zakroczym
3. Uczestnicy konkursu
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gminy Zakroczym, którzy
posiadają ogródek przydomowy.
W ocenie konkursowej będzie brane pod uwagę:
- ogólne wrażenie estetyczne ogródka
- pomysłowość aranżacji przestrzeni, oryginalność
- wyposażenie ogródka, ogólny stan elementów stałych
- ukwiecenie, kolorystyka
- ład i porządek
4. Zasady przeprowadzenia konkursu:
1. Sposób rekrutacji uczestników:
- poprzez przyjmowanie indywidualnych zgłoszeń do konkursu oraz
poprzez zgłaszanie kandydatów przez sąsiadów, sołtysów, radnych
- warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia (wzór
karty zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępny na stronie
www.zakroczym.pl lub Urzędzie Gminy Zakroczym pokój 105) - zgłoszenia
można składać w Urzędzie Gminy Zakroczym pokój nr 8 do dnia 31 lipca 2017
r.
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-przegląd zgłoszonych do konkursu ogródków zostanie przeprowadzony do dnia
31 sierpnia 2017 r.
- o terminie wręczenia nagród i dyplomów zwycięzcy będą poinformowani
pisemnie
- organizator zastrzega sobie prawo sfotografowania ogródków oraz podania
wyników do publicznej wiadomości
2. Sposób wyłonienia zwycięzców konkursu:- poprzez głosowanie członków
Komisji
3. Zasady dokonania oceny
wg arkusza oceny- wzór arkusza oceny stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu
5. Komisja konkursowa
Konkurs organizowany jest na poziomie Gminy Zakroczym we
współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie.
Oceny zgłoszonych do konkursu ogródków przydomowych dokona Komisja
powołana przez Burmistrza Gminy Zakroczym
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu
Gminy Zakroczym: www.zakroczym.pl.
Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu
6. Nagrody:
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe o wartości:
I miejsce - do 200,00 zł
II miejsce - do 180,00 zł
III miejsce - do 160,00 zł
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Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu

Urząd Gminy w Zakroczymiu
ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
pn „NAJŁADNIEJSZY OGRÓDEK PRZYDOMOWY
W GMINIE ZAKROCZYM 2017 r.

1. Imię i nazwisko ...........................................................................................
2. Adres ............................................................................................................
............................................................................................................................
3. Inne informacje ..........................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Podpis.............................................................
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Załącznik nr 2
do Regulaminu konkursu

ARKUSZ OCENY
KONKURSU
pn. „NAJŁADNIEJSZYJSZY OGRÓDEK PRZDOMOWY
W GMINIE ZAKROCZYM 2017”

Lp.

ELEMENTY OCENY

1.

Estetyka ogródka przydomowego:
- ład
- porządek

2.

Ocena wrażenia estetycznego, jakie
stanowi ogród:
- pomysłowość aranżacji przestrzeni
- ukwiecenie
- kolorystyka
- itp

3.

Ocena za wkomponowanie
różnorodnych urządzeń ogrodowych:
- altanki
- oczka wodne
- mostki
- itp.

SKALA
PUNKTÓW

WYNIK
OCENY

1-30

1-30

1-40
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Załącznik nr 3
do Regulaminu konkursu
PROTOKÓŁ
z podsumowania
konkursu pn „NAJŁADNIEJSZY OGRÓDEK PRZYDOMOWY W GMINIE
ZAKROCZYM 2017”
spisany dnia ........................................
Komisja w składzie:
1. ...........................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................
Zgodnie z regulaminem do udziału w konkursie zgłosiły się następujące osoby:
1. ..................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................
4. ...................................................................................................................................................
5. ...................................................................................................................................................
6....................................................................................................................................................
7. ..................................................................................................................................................
W wyniku przeprowadzonych oględzin ogródków w dniu .............................. ustalono, że:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Ponadto komisja ustaliła, że:
.......................................................................................................................................................
Podpisy członków komisji:
1. .................................................
2. .................................................
3. .................................................
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