Regulamin Konkursu „Babickie ogrody” 2013

§ 1 Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Stare Babice.

§ 2 Cele konkursu
1. Promocja gminy Stare Babice.
2. Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających
pozytywny wpływ na podniesienie atrakcyjnego wyglądu i estetyki gminy.
3. Poprawa estetyki miejscowości, dbałość o własną posesję i ogród.
4. Wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszych ogrodów z terenu gminy Stare Babice.
§ 3 Uczestnicy konkursu
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy właściciele ogrodów położonych w
granicach administracyjnych gminy Stare Babice.
2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej.
§ 4 Zasady udziału w konkursie
1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie deklaracji opracowanej wg wzoru
stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Zgłoszenia mogą być składane w czasie trwania konkursu przez właściciela ogrodu,
współwłaściciela (oraz ich pełnoletnie dzieci).
4. Deklarację można pobrać ze strony Urzędu Gminy Stare Babice www.starebabice.waw.pl, osobiście w kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice pok. 10 lub u sołtysa
wsi.
5. Dokonując oceny ogrodów komisja konkursowa, w uzgodnionym z właścicielem terenu
terminie, dokona wizytacji zgłoszonego do udziału w konkursie ogrodu.
6. Zgłoszenia należy składać w Referacie Ochrony Środowiska, Urząd Gminy Stare Babice
Rynek 32, 05-082 Stare Babice , w kopercie z napisem „Babickie ogrody 2013" lub na adres
e-mail: facebook@stare-babice.waw.pl.
7. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 lipca 2013 r.
§ 5 Sposób realizacji Konkursu
1. Oceny ogrodów dokona Komisja Konkursowa w składzie:
1) Marcin Zając – Zastępca Wójta Gminy Stare Babice – przewodniczący Komisji,
2) Katarzyna Sońta – podinspektor ds. Ochrony Środowiska,
3) Malwina Fabianowicz – podinspektor ds. Rozwoju i Promocji Gminy.
2. Komisja dokona przeglądu i oceny zgłoszeń oraz dokumentacji pod względem
zgodności z regulaminem.
3. Komisja dokona oględzin zgłoszonych ogrodów w terenie.
4. Czas trwania konkursu: 13 maja – 31 lipca 2013 roku.

§ 6 Kategorie
1. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach:
1) Kategoria I – „mała forma kwiatowa” – aranżacja balkonu i pojedynczych kompozycji
kwiatowych zdobiących podwórko lub budynek.
2) Kategoria II – „ogród przydomowy” - ogrody przydomowe osób prywatnych.
3) Kategoria III – „aranżacja terenu zielonego wokół firmy” – ogrody i tereny zielone
znajdujące się na terenie firm.
§ 7 Kryteria oceny
1. Kryteria oceny w kategorii I:
1) Dobór roślin - 0-5 pkt.
2) Ogólne wrażenie estetyczne — 0-5 pkt.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 10.
2. Kryteria oceny w kategoriach II i III:
1) Rozplanowanie ogrodu — 0-5 pkt
2) Dobór roślin zdobiących ogród przez cały okres wegetacji - 0-5 pkt.
3) Estetyka i stan techniczny ogrodzenia - 0-5 pkt.
4) Kwietniki, skalniaki, rabaty, pergole, trejaże - 0-5 pkt.
5) Trawniki i ich utrzymanie - 0-5 pkt.
6) Ogólne wrażenie estetyczne — 0-5 pkt.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 30.
3. Elementem dodatkowym konkursu jest „konkurencja sołectw”, która będzie polegała na
zsumowaniu ocen ogrodów wszystkich zgłoszonych mieszkańców z danego sołectwa. Wygra
sołectwo, które otrzyma najwięcej punktów.
§ 8 Nagrody
1. Dla zwycięzców konkursu i najlepszego sołectwa przewidziane są nagrody rzeczowe,
które będą wręczone w dniu 15.08.2013 r. przez Wójta Gminy Stare Babice.
2.Kolejność miejsc będzie wynikała z punktacji.
3.Decyzje komisji są ostateczne.
§ 9 Terminy Konkursu
1.
2.
3.

13 maja — rozpoczęcie konkursu: ogłoszenie i przyjmowanie deklaracji.
31 lipca — zakończenie przyjmowania zgłoszeń.
15 sierpnia Festyn Gminny — ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
§ 10 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie
wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz do
nie wyłaniania zwycięzcy.
3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie
lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.

4. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego
Regulaminu.
5. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące w nim zgody
na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 r Nr 101 poz. 926 z
pózn. zm.).
6. Dodatkowych informacji o konkursie udzielają: Referat Ochrony Środowiska tel. 22 722-9006 oraz Referat Rozwoju i Promocji Gminy tel. 22 752 87 51.

Wójt Gminy
(-) Krzysztof Turek

