
      Regulamin Konkursu  

„ NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD, BALKON/TARAS, OGRÓDEK DZIAŁKOWY 

GMINY GŁOGÓWEK 2015 ” 

 

1. Organizator konkursu : Burmistrz Głogówka 

 

2. Cele konkursu : 

      -  promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań  dekoracyjnych stosowanych                                

     przez mieszkańców Gminy Głogówek w swoich ogrodach, tarasach/balkonach i ogródkach     

      działkowych mających pozytywny wpływ na podniesienie wyglądu i estetyki gminy. 

     - poprawa estetyki miejscowości, dbałość o własną posesję i ogród 

     - wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszych ogrodów, balkonów/tarasów i ogródków    

      działkowych z terenu gminy Głogówek. 

 

3. Uczestnicy i zasady konkursu : 

 Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach: 

       I Najpiękniejszy ogród 

       II Najpiękniejszy balkon/taras 

       III Najpiękniejszy ogródek działkowy 

 

  W konkursie mogą brać udział wszyscy właściciele ogrodów, balkonów/tarasów lub 

ogródków działkowych  zlokalizowanych na terenie gminy Głogówek. 

 W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej 

 Zgłaszający może brać udział tylko w jednej z kategorii 

- Przystępując do konkursu uczestnik przyjmuje wszystkie postanowienia niniejszego 

regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

organizatora konkursu, w tym na publikację imienia i nazwiska oraz zdjęć ogrodu               

i przekazanie praw autorskich ww. zdjęć na rzecz organizatora konkursu. 

 

4. Tryb zgłaszania : 

- Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 

do niniejszego regulaminu. 

- Druk zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Głogówku 

www.glogowek.pl lub w pokoju nr 19 / I piętro/ w Urzędzie Miejskim w Głogówku 

- Do zgłoszenia należy dołączyć co najmniej 3 zdjęcia ogrodu, balkonu/tarasu lub ogródka 

działkowego w formie papierowej, w formacje nie większym niż A4.  Zdjęcia powinny 

przedstawiać najatrakcyjniejsze części ogrodu, balkonu/tarasu, ogródka działkowego, a co 

najmniej jedno powinno przedstawiać widok ogólny ogrodu, balkonu/tarasu lub ogródka 

działkowego. Zdjęcia należy również przesłać pocztą elektroniczną  z podaniem adresu 

uczestnika na adres e-mail : poremba@glogowek.pl lub dołączyć do zgłoszenia na 

nośniku elektronicznym ( np.CD ) 

- Zgłoszenia mogą być składane w czasie trwania konkursu przez : 

- właściciela lub współwłaściciela ogrodu, balkonu/tarasu lub ogródka działkowego 

- osoby trzecie ( pod warunkiem uzyskania pisemnego upoważnienia właściciela 

załączonego do zgłoszenia ). 

- Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Głogówek lub przesłać pocztą 

na adres urzędu – ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek w kopercie z napisem :” Konkurs na 

Najpiękniejszy Ogród, Balkon/Taras, Ogródek działkowy Gminy Głogówek 2015” 

-Organizator nie zwraca dostarczonych materiałów. 

http://www.glogowek.pl/
mailto:sekretariat@glogowek.pl


- Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na wizję w terenie Komisji 

Konkursowej,prawa do sfotografowania oraz publikacji wyników konkursu do publicznej 

wiadomości  

 

5. Sposób realizacji konkursu : 
- Oceny ogrodów dokona powołana przez Burmistrza Głogówka Komisja Konkursowa. 

- Komisja dokona przeglądu i oceny zgłoszeń oraz dokumentacji pod względem 

zgodności z regulaminem. 

 Komisja oceniać będzie wizerunek ogrodu, balkonów/tarasów, ogródków działkowych 

ze zdjęć oraz dokona oględzin w terenie. 

 Termin oględzin w terenie ustalany będzie telefonicznie z uczestnikami konkursu 

 

6. Kryteria oceny ( dotyczy etapu wstępnego oraz oceny w terenie ) : 
      --   Ogólne wrażenie estetyczne – 0-10 pkt 

 Różnorodność gatunków roślinnych 0-10 pkt. 

 Kompozycja kolorystyczna -0 -10  

 Oryginalność i pomysłowość 0-10 pkt  

 

7. Nagrody : 

 W konkursie w każdej kategorii przewiduje się przyznanie następujących miejsc i 

      nagród : 

   I miejsce        400,00 zł 

   II miejsce       300,00 zł 

   III miejsce      200,00 zł 

- Kolejność miejsc będzie uzależniona od ilości przyznanych punktów 

- Komisja ma prawo przyznać miejsca równorzędne lub nie przyznać miejsca danego 

stopnia. 

- Organizator konkursu zastrzega sobie prawo możliwości zmiany wysokości nagród w 

przypadku przyznania nagród ex aequo. 

- Decyzja komisji jest ostateczna. 

 

8. Wyniki konkursu : 

 Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce na Dożynkach Gminnych, które odbędą się 

w dniu 6 września br. w Szonowie.  

-  Laureaci zostaną powiadomieni w formie pisemnej. 

 Lista laureatów oraz zdjęcia konkursowe będą zamieszczone na stronie internetowej 

Gminy Głogówek, mogą być opublikowane w prasie lokalnej lub innych mediach. 

 

9. Czas trwania konkursu : 

 

Harmonogram konkursu : 
- ogłoszenie konkursu 1 lipca 2015 r.  

- przyjmowanie zgłoszeń do 31 lipca 2015 r.  

- ocena uczestników konkursu do 21 sierpnia 2015 r. 

- ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 6 września 2015 ( Dożynki Gminne ) 

 

10. Zastrzega się możliwość zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu 

 
Załączniki do regulaminu Konkursu:                                                                BURMISTRZ GŁOGÓWKA  

Załącznik nr 1 – karta zgłoszenia                                                                                                  / - / ANDRZEJ KAŁAMARZ 



Załącznik nr 1 
                                                                                                                                                                                          do Regulaminu konkursu 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

„ NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD, BALKON/TARAS, OGRÓDEK DZIAŁKOWY 

GMINY GŁOGÓWEK 2015” 
 

Imię i nazwisko właściciela 

ogrodu   

 

 

Tel. kontaktowy 

 

 

 

Adres zamieszkania 

 

 

 

Adres zgłoszonego ogródka, 

balkonu/tarasu lub ogródka 

działkowego  

 

 

 

 

Niniejszym zgłaszam swój udział w konkursie 

„ NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD, BALKON/TARAS, OGRÓDEK DZIAŁKOWY 

GMINY GŁOGÓWEK 2015 ‘’ 
 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu i akceptuję jego postanowienia. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu, zgodnie   

z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych t.j. ( Dz. U. Z 2014 r. poz. 1182, 

1662 ). 

 

 

 

                                                                                       ................................................................ 

                                                                                        podpis uczestnika 

 

 

 


