Regulamin konkursu
„Najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim”
1. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.
2. Cel konkursu:
Konkurs jest doskonałą metodą edukacji ekologicznej. Dodatkowo pobudza kreatywność
wśród mieszkańców mniejszych miejscowości. Wpływa na upiększenie architektury krajobrazu, zachęca mieszkańców Powiatu Bydgoskiego do dbałości o estetykę ogrodów przydomowych. Promuje również zdrową żywność, zachęcając do zakładania i prowadzenia warzywników przydomowych.
3. Zasady uczestnictwa:
Konkurs przebiega dwuetapowo:
I.

W pierwszym etapie zostaną ocenione ogrody w poszczególnych gminach.
Aby przystąpić do pierwszego etapu Konkursu należy w terminie
do 1
czerwca 2020 r. zgłosić do oceny swój ogród u pracownika Urzędu Gminy
odpowiedzialnego za organizację gminnego etapu konkursu. Ogrody będą
wizytowane przez Gminne Komisje Oceniające w miesiącach czerwiec, lipiec tj. w
okresie, w którym są one najpiękniejsze.

II.

W drugim etapie ocenie poddane zostaną ogrody, które zajęły pierwsze miejsca w
Konkursach gminnych (od 15 lipca do 30 sierpnia 2020 r.).
W skład Komisji Powiatowej wejdą radni Powiatu Bydgoskiego, przedstawiciele
Samorządu i Starostwa powołani w tym celu przez Starostę Bydgoskiego.

4. Termin zgłoszenia do konkursu:
Aby przystąpić do pierwszego etapu Konkursu należy w terminie do 1 czerwca 2020 r.
zgłosić do oceny swój ogród w Urzędzie Gminy, u pracownika odpowiedzialnego za
organizację gminnego etapu konkursu.
5.

Komisja konkursowa przy ocenie ogrodów bierze pod uwagę m. in. następujące kryteria
oceny: prawidłowe rozplanowanie ogrodu, racjonalne urządzenie części wypoczynkowej,
dobór roślin zdobiących ogród przez cały okres wegetacji, estetykę i stan techniczny
ogrodzenia kwietniki, skalniaki, murki kwiatowe, pergole itp. trawniki i ich utrzymanie,
wykorzystanie w ogrodzie mało znanych iglaków i liściastych krzewów ozdobnych oraz
pnączy, roślin żywopłotowych oraz ogólne wrażenie estetyczne.

6. Nagrody zostaną przyznane laureatom i wyróżnionym w konkursie.
7.

Przewiduje się przyznanie po jednej nagrodzie I, II oraz III stopnia oraz 1 wyróżnienia.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby osób nagrodzonych.

8.

Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej
www.powiat.bydgoski.pl.

9. Łączna pula nagród wynosi 6.000,00 zł.
10. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Powiatowych.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie i miejscu
uroczystego wręczenia nagród.
11. Laureaci, którzy zajęli w konkursie „Najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim” I, II,
III
miejsce
oraz
wyróżnieni
mogą
powtórnie
wziąć
udział
w konkursie po 2 latach karencji.
12. Zgłaszając uczestnictwo w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie:
swojego imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz informacji o otrzymanej
nagrodzie – na stronie internetowej organizatora oraz w środkach masowego przekazu na
potrzeby związane z podaniem wyników poszczególnych etapów Konkursu. Laureaci i
wyróżnieni wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku utrwalonego podczas
uroczystości wręczenia nagród.
13. Zgłoszenie do konkursu, jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu.

Organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody dla laureatów
konkursu.

