Załącznik do Zarządzenia Nr 89/22
Wójta Gminy Ksawerów
z dnia 06 maja 2022 r.
Regulamin konkursu na
„Najładniejszy ogródek przydomowy w Gminie Ksawerów”
§ 1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Ksawerów.
§ 2. Celem konkursu jest:
1. Zachęcenie mieszkańców gminy Ksawerów do dbałości o estetykę najbliższego
otoczenia.
2. Promocja posesji i ich właścicieli, wkładających wysiłek w poprawę wyglądu
swojego obejścia, ich pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań
dekoracyjnych stosowanych w swoich ogrodach.
3. Wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszych ogrodów z terenu Gminy
Ksawerów.
§ 3. Uczestnicy konkursu
1. W
konkursie
mogą
brać
udział
jedynie
osoby
pełnoletnie
- właściciele/współwłaściciele/użytkownicy wieczyści (lub osoby korzystające
z posesji na podstawie umowy najmu/użyczenia/dzierżawy i posiadające zgodę
właściciela na udział w konkursie) ogrodów zlokalizowanych na terenie Gminy
Ksawerów.
2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej oraz
osoby z nimi spokrewnione.
3. W konkursie nie mogą brać udziału ogródki urządzane przy udziale firm
zewnętrznych (projekt, nasadzenia).
4. Przystępując do konkursu uczestnik przyjmuje wszystkie postanowienia
niniejszego regulaminu.
§ 4. Tryb zgłaszania
1. Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne, telefonicznie lub mailowe
zgłoszenie - wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz
podpisaną „Klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych”.
2. Druk zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy
Ksawerów www.gmina.ksawerow.com, w punkcie podawczym Urzędu Gminy,
w sekretariacie Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.
3. Zgłoszenia należy składać w punkcie podawczym Urzędu Gminy Ksawerów,
poczta elektroniczną mail: promocja@ksawerow.com, przesłać pocztą na
adres
Urzędu
ul.
Kościuszki
3h,
95-054
Ksawerów
w
kopercie
z
dopiskiem
„Najładniejszy
ogródek
przydomowy”
do dnia 30 czerwca 2022 r. (w przypadku poczty decyduje data stempla
pocztowego) lub telefonicznie pod numerem telefonu 791-218-814.

4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość sfotografowania
zgłoszonych ogródków w celu publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy
Ksawerów oraz w gazecie samorządowej „Echo Gminy Ksawerów”.
§ 5. Zasady przyznawania nagród
1. Zgłoszenia ogrodów będą oceniane według następujących kryteriów:
1) ogólna estetyka posesji – stan elewacji budynków, ład i porządek
w obejściu, stan techniczny ogrodzenia posesji, uporządkowanie terenu
przed posesją – 0-5 pkt;
2) kompozycja ogrodu - aranżacje roślinno- kwiatowe, różnorodność
zastosowanych roślin, kolorystyka, utrzymanie trawników – 0-5 pkt;
3) zastosowanie elementów dekoracyjnych – mała architektura, pergole,
oczka wodne, ogródki skalne – 0-5 pkt;
4) racjonalne urządzenie części rekreacyjno-wypoczynkowej – 0-5 pkt.
2. Oceny ogrodów dokona powołana przez Wójta Gminy Ksawerów Komisja
Konkursowa, na postawie indywidualnej karty oceny, stanowiącej załącznik
nr 2 do niniejszego regulaminu.
3. Komisja dokona oględzin ogrodu w terenie. O wizycie Komisji Konkursowej
właściciele zgłoszonych do konkursu ogródków zostaną powiadomieni
telefonicznie na minimum 3 dni przed jej datą.
4. Komisja może przyznać wyróżnienia.
5. Ostateczne rozstrzygnięcie o przyznaniu nagród oraz ich wysokości podejmuje
Wójt Gminy Ksawerów.
6. Nagrody podlegają opodatkowaniu, zgodnie z przepisami dotyczącymi
opodatkowania osób fizycznych.
§ 6. Harmonogram konkursu:
1. do 30.06.2022 r. – przyjmowanie zgłoszeń;
2. od 01.07.2022 r. – do 31.08.2022 r. – ocena uczestników konkursu;
3. do 30.09.2022 r. – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
§ 7. Wyniki konkursu
1. Nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni w formie pisemnej.
2. Ogłoszenie, regulamin, przebieg oraz wyniki konkursu zamieszczone będą na
stronie internetowej www.gmina.ksawerow.com oraz w formie pisemnej
ogłaszane w zwyczajowo przyjęty sposób.

