Regulamin Konkursu „Pamiętajcie o ogrodach”
najpiękniejszy ogródek przydomowy w Gminie Łoniów - 2021
Organizator konkursu:
Wójt Gminy Łoniów
Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie

Cele konkursu:
Promocja przydomowych ogródków i pasji ogrodniczych mieszkańców gminy
Łoniów.
Budzenie wrażliwości mieszkańców Gminy Łoniów na piękno i estetykę
otoczenia.
Wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszych ogródków.

Kategorie konkursu:
Organizator przewiduje jedną kategorię konkursu „Najpiękniejszy Ogródek” w
której wyłoniony będzie jeden zwycięzca, jedno drugie i trzecie miejsce, oraz
dwa wyróżnienia.

Uczestnicy konkursu:
W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, posiadające zdolność do
czynności prawnych, zameldowani mieszkańcy gminy Łoniów, będący
właścicielami nieruchomości, na terenie których znajduje się zgłaszany do
konkursu ogródek.

Tryb zgłaszania:
Zgłoszenia do Konkursu dokonuje właściciel, lub współwłaściciel ogrodu, lub ich
pełnoletnie dzieci.
Uczestnictwo w Konkursie jest uzależnione od spełnienia następujących
warunków:
Zapoznania się z Regulaminem Konkursu „Pamiętajcie o ogrodach” i jego
akceptacja.
Przesłanie do 15 czerwca 2021 r. Karty Zgłoszenia.
Karta Zgłoszenia jest Załącznikiem Regulaminu i jest dostępna do pobrania na
stronach internetowych Organizatora Konkursu: www.loniow.pl,
www.gok.loniow.pl
Wypełnioną Kartę Zgłoszenia można przesłać na adres e-mail:
gokloniow@interia.pl, bądź, dostarczyć osobiście lub drogą pocztową na adres
GOK w Łoniowie, 27-670 Łoniów, Łoniów 56.
Uczestnik Konkursu deklaruje, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia
regulaminu i oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za wszystkie oświadczenia
zawarte w powyższym regulaminie. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych przez organizatora na potrzeby Konkursu, w tym; zgodę na

publikację imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania. Wyraża zgodę na
publikację zdjęć ogrodu wykonanych przez Organizatora Konkursu.

Sposób realizacji Konkursu
Oceny ogródków dokona niezależna Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora.
Komisja dokona przeglądu i oceny ogródków podczas wizji lokalnej na miejscu,
stwierdzając zgodność z Regulaminem Konkursu.
Ocena odbędzie się w miesiącach: lipiec, sierpień 2021. Dokładna data podana
będzie odpowiednio wcześniej do wiadomości uczestników Konkursu.
Kryteria oceny brane pod uwagę przy ocenie ogrodu:
1. Estetyka i harmonijne wkomponowanie w otoczenie;
2. Pomysłowość i oryginalność;
3. Mała architektura (Ławki, schody, pergole, ścieżki) oraz zastosowanie
naturalnych i tradycyjnych materiałów: drewno, kamień”;
4. Kompozycje roślinne (różnorodność gatunków);
5. Uwzględnienie potrzeb ptaków i owadów;
6. Trawniki i ich utrzymanie;
7. Racjonalne urządzenie części wypoczynkowej;
8. Dodatkowe punkty za utworzenie zakątka ziołowego.
9. Ogólne wrażenie estetyczne.

Nagrody:
Dla zwycięzców i wyróżnionych w konkursie przewidziane są nagrody
rzeczowe i dyplomy.
Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i gadżety .
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród planowane jest w miesiącu wrześniu
2021 roku.
Ocena Komisji jest ostateczna i niepodważalna.
Wyniki Konkursu będą popularyzowane na stronach internetowych
Organizatora i łamach lokalnej prasy.

Harmonogram Konkursu:
Termin nadsyłania Kart Zgłoszeń – do 15 czerwca 2021 r.
Wizja obiektów w terenie – lipiec, sierpień 2021 r.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – wrzesień 2021 r.

Załączniki:
1. Karta Zgłoszenia do Konkursu „Pamiętajcie o ogrodach”

