
Regulamin konkursów organizowanych w ramach projektu pn. „Poznaj 

moją miejscowość, poznaj mój ogród”, w zakresie ekologii i ochrony 

zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, zadanie 5.1. Poprawa 

estetyki wsi i gospodarstw – organizacja konkursów. 

 

1. Organizator konkursów: Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej. 

2. Cele konkursów: podniesienie atrakcyjności miejscowości na terenie gminy Czernice 

Borowe poprzez zmotywowanie lokalnej społeczności do aktywnego podejmowania 

działań na rzecz najbliższego otoczenia, promocja  pomysłowości  oraz  nowatorskich  

rozwiązań dekoracyjnych  stosowanych przez mieszkańców gminy Czernice Borowe 

w swoich ogrodach, mających pozytywny wpływ na podniesienie wyglądu i estetyki 

gminy, poprawa estetyki miejscowości, dbałość o własną posesję i ogród. 

3. Uczestnicy konkursów mogą wybrać jedną z dwóch kategorii: 

a) „Najpiękniejszy ogród przydomowy”. 

b) „Najpiękniejsza wieś w gminie Czernice Borowe”. 

4. Do udziału w konkursach zaprasza Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej, 

 ul. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe, tel. (23) 674-60-72. 

5. Uczestnikami konkursów mogą być samorządy mieszkańców wsi oraz indywidualni 

właściciele nieruchomości i gospodarstw z terenu gminy Czernice Borowe.  

W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej. 

6. Do konkursu „Najpiękniejszy ogród przydomowy” mogą przystąpić tylko te osoby, 

które w latach ubiegłych nie były uczestnikami w/w konkursu. 

7. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 

1 do niniejszego regulaminu. 

8. Zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną na stronie internetowej 

Stowarzyszenia lub poprzez  wypełnienie papierowej wersji formularza w siedzibie 

Stowarzyszenia do dnia 30 lipca 2012 r. w godz. 8:00-16:00. 

9. Zostanie powołana komisja konkursowa, która na podstawie zgłoszeń odwiedzi 

wszystkich uczestników konkursów, co zostanie potwierdzone fotografiami. 

10. Komisja konkursowa, składająca się z członków Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi 

Czernickiej oceniać będzie przede wszystkim: ogólny porządek na obiekcie, wokół 

obiektu i dojścia do obiektu; kompozycję roślinną (różnorodność); pomysłowość; 

oryginalność; estetykę; czystość. 



11. Przystępując  do konkursu  uczestnik przyjmuje  wszystkie postanowienia  niniejszego 

regulaminu  oraz  wyraża  zgodę na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  przez 

organizatora na potrzeby konkursu, w tym na publikację imienia i nazwiska oraz zdjęć 

ogrodu. 

12. Rozstrzygnięcie konkursów zostanie ogłoszone podczas dożynek gminno-parafialnych 

w Pawłowie Kościelnym we wrześniu 2012 r. 

13. Finaliści konkursu „Najpiękniejszy ogród przydomowy” otrzymają nagrody rzeczowe. 

14. Laureat konkursu „Najpiękniejsza wieś w gminie Czernice Borowe” wygraną 

pieniężną musi przeznaczyć na zakup akcesoriów ogrodowych. 

15. Komisja ma prawo przyznać miejsca równorzędne lub nie przyznać miejsca danego 

     stopnia. 

16. Organizator  konkursu  zastrzega  sobie  możliwość zmiany  wysokości  nagród 

     w przypadku przyznania nagród ex aequo. 

17. Decyzja komisji jest ostateczna. 

18.  Lista laureatów oraz zdjęcia konkursowe będą zamieszczone na tablicy w siedzibie      

      Stowarzyszenia. 

 

 


