REGULAMIN KONKURSU
„NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓDEK I UKWIECONY BALKON”
Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu na najpiękniejszy OGRÓDEK i ukwiecony BALKON jest
Gmina Dzierzgoń, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń
Cele konkursu:
• zachęcenie mieszkańców miasta i gminy Dzierzgoń do dbałości o estetykę swojego miejsca
zamieszkania,
• zwrócenie szczególnej uwagi mieszkańców na swoją „małą ojczyznę” i wzbudzenie
poczucia identyfikacji z miejscem zamieszkania i troski o jej rozwój i wygląd
• aktywizacja mieszkańców gminy Dzierzgoń
Kategorie konkursowe:
I kategoria : ogródek
II kategoria: balkon
Przedmiot konkursu:
Przedmiotem Konkursu będzie wybór najładniejszych ogrodów i balkonów.
Zgłoszenie do konkursu:
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie do Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu
( sekretariat) zgłoszenia, zgodnie z załączonym FORMULARZEM do dnia 20 czerwca 2016r.
Warunki uczestnictwa w Konkursie:
1. do Konkursu można zgłaszać ogródki i balkony w domach jedno- i wielorodzinnych,
położonych na terenie miasta i gminy Dzierzgoń.
2. Technika i sposób upiększania ogrodów i balkonów jest dowolna.
3. Ilość i dobór gatunkowy roślin oraz wykorzystanie materiałów dekoracyjnych jest również
dowolne.
4. Warunkiem niezbędnym uczestnictwa w Konkursie jest złożenie wypełnionego zgłoszenia w
wyznaczonym terminie w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu .
Harmonogram Konkursu:
• do 31 maja 2016r. -opublikowanie Konkursu,
• 20 czerwca 2016r. -ostateczny termin dostarczenia zgłoszenia do konkursu,
• do 31 lipca 2016r. -bezpośrednia ocena zgłoszonych do konkursu ogrodów i
balkonów. O wizycie jurorów właściciele zgłoszonych do konkursu ogrodów i
balkonów zostaną powiadomieni wcześniej,
• 4 września 2016r. -uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród
podczas dożynek Gminnych.
Jury Konkursu:
• Organizatorzy powołają profesjonalne jury, które dokona oceny zgłoszonych
ogródków i balkonów.
• Kryteria oceny:
1. OGÓLNE WRAŻENIE ESTETYCZNE (0-5 pkt)
2. RÓŻNORODNOŚĆ GATUNKÓW ROŚLINNYCH (0-5 pkt)
3. KOMPOZYCJA KOLORYSTYCZNA (0-5 pkt)

4. ORGINALNOŚĆ I POMYSŁOWOŚĆ (0-5 pkt)
• Oceny członków Jury są tajne i ostateczne.

Nagrody konkursu:
1. Laureaci konkursu ( miejsce od I do III, w każdej kategorii) otrzymają nagrody.
2. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Przepisy końcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do: umieszczenia zdjęć ogrodów i balkonów w ramach
konkursu na stronie internetowej .bip.dzierzgon.pl
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