
            REGULAMIN KONKURSU  
              „Najpiękniejszy ogród  gminy Kamienica”  

 

 

I      Cele konkursu. 

1. Promocja aktywnego wypoczynku poprzez ogrodnictwo. 

2. Obserwacja  i poznawanie przyrody. 

3. Docenienie i uhonorowanie właścicieli tradycyjnych ogrodów przyjaznych przyrodzie  

i  człowiekowi. 

 

II    Organizator konkursu. 

Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy wraz z „Dom Plus –  wszystko dla Twojego domu  

i ogrodu” – Wacław Majchrzak. 

 

III   Komisja konkursowa. 

1. Konkurs przeprowadzi i oceniać będzie komisja konkursowa w składzie ustalonym przez 

Dyrektora  Gminnego Ośrodka Kultury w  Kamienicy.  

2. 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  

e) pomysłowość i funkcjonalność ogrodu, 1–5 pkt  

 

IV   Uczestnicy konkursu. 

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy właściciele, użytkownicy ogrodów położonych 

administracyjnie na terenie Gminy Kamienica. 

2. 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.  

3. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie komisji oceniającej ani członkowie rodzin 

zamieszkujący wspólnie w gospodarstwie domowym z członkiem komisji.   

 

V   Tryb zgłaszania.  

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie karty zgłoszeniowej wg wzoru 

stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. 

2. Do zgłoszenia należy dołączyć fotografie ogrodu w formie  cyfrowej w maksymalnej ilości  

3 szt. – wykonanych w formacie JPG, PNG (w max. wielkości 2MB). 

3. Dokumentacja zdjęciowa powinna być kolorowa, wyraźna. Zdjęcia powinny przedstawiać 

najlepiej całą aranżację ogrodu, tak aby pokazać obiekt w pełnej okazałości.  

4. Zgłoszenia można składać elektronicznie na adres: konkurskamienica@wp.pl  

 

VI  Terminy. 

 Termin składania zgłoszeń – do 30 września 2021 r.  

 Komisja konkursowa wybierze wyróżniające się ogrody, a następnie dokona osobistego 

przeglądu celem wyłonienia finalistów. 

 Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 15 października 2021 r.  

 

VII Wyniki konkursu. 

1. Ogłoszenie, regulamin, przebieg konkursu oraz lista laureatów popularyzowane będą na 

stronie internetowej gminy Kamienica: www.kamienica.net.pl. 

2. Nagrodzeni zostaną powiadomieni w formie telefonicznej. 

3. Za zajęcie zwycięskich miejsc zostaną przyznane nagrody oraz dyplomy.  
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