Regulamin Konkursu na ,,Najbardziej zadbane obejście przydomowe"
na terenie Gminy Telatyn
Organizator konkursu:
Wójt Gminy Telatyn
Współorganizatorzy:
Lubelska Izba Rolnicza
Bank Spółdzielczy Łaszczów
Cele konkursu
1. Promocja Gminy Telatyn
2. Poprawa estetycznego wyglądu posesji przydomowych na terenie Gminy Telatyn
3. Poprawa wyglądu i estetyki miejscowości, gminy i powiatu.
4. Zainspirowanie mieszkańców w zakresie dbałości o własne obejście przydomowe
5. Wyłonienie i nagrodzenie najbardziej zadbanego obejścia przydomowego z terenu Gminy
Telatyn
Uczestnicy
• W konkursie mogą brać udział właściciele gospodarstw rolnych oraz domów
jednorodzinnych na terenie Gminy Telatyn
• W konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy konkursu, członkowie Komisji
konkursowej i ich rodziny.
• Uczestnik konkursu wyraża zgodę na:
a) wszystkie postanowienia regulaminu
b) wykorzystanie i umieszczenie swoich danych osobowych w materiałach i publikacjach
podsumowujących konkurs
c) publikację przekazanych nieodpłatnie zdjęć na potrzeby konkursu
d) zrzeczenie się praw autroskich do przekazanych zdjęć na rzecz organizatora konkursu
Tryb zgłaszania
• Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie zgłoszenia stanowiącego załącznik do
niniejszego regulaminu.
• Zgłoszenie można pobrać ze strony internetowej Gminy lub w Urzędzie Gminy Telatyn,
pok.13
• Do deklaracji należy dołączyć 3-5 zdjęć obiektu w formie papierowej lub w formie cyfrowej
na płycie CD/DVD. Zdjęcia powinny przedstawiać najatrakcyjniejsze elementy obejścia
przydomowego, które poddane zostaną ocenie Komisji konkursowej. Materiały konkursowe
nie będą zwracane.
· Komisja konkursowa w uzgodnionym z właścicielem obiektu terminie, dokona wizytacji
zgłoszonego do udziału w konkursie obiektu.

· Zgłoszenia mogą być składane w czasie trwania konkursu przez:
- właściciela obiektu, współwłaściciela
- osoby trzecie - pod warunkiem uzyskania pisemnego upoważnienia właściciela obiektu
- zgłoszenia należy składać w kopercie znapisem Konkurs na ,,Najbardziej zadbane obejście
przydomowe" w Sekretariacie Urzędu Gminy Telatyn
Przebieg rozstrzygnięcia Konkursu:
• Ocena zgłoszonych obiektów przez Komisję Konkursową.
• Komisja dokona przeglądu i oceny wybranych obiektów na podstawie dostarczonych zdjęć
oraz dokumentacji pod względem zgodności z regulaminem.
• Komisja po uprzednim poinformowaniu dokona oględzin obiektu w terenie
• Komisja oceniać będzie wizerunek zgłoszonego obejścia a przydomowego i dokona jego
weryfikacji względem dostarczonych uprzednio zdjęć
• Na podstawie oceny i przyznawanej punktacji Komisja przyzna trzy miejsca główne i
wyróżnienia
Kryteria oceny ogródka przydomowego:
•

Zagospodarowanie i stan techniczny (0-10 pkt.)

•

Ład i porządek w obejściu (0-10 pkt.)

•

Kreatywność w doborze roślin (0-10 pkt.)

•

Ogólne wrażenie estetyczne (0- 10 pkt.)

Nagrody
• Dla trzech zwycięzców i osób wyróżnionych w konkursie przewidziane są nagrody
rzeczowe. Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział w Konkursie.
• Kolejność miejsc będzie ustalana na podstawie punktacji Komisji konkursowej.
• Decyzje komisji są ostateczne.
• Rozstrzygnięcie wyników będzie publikowane na łamach prasy lokalnej, na portalach
internetowych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Terminy Konkursu:
•

Termin zgłoszeń do konkursu od 7 – 30 czerwca 2017roku.

•

Oględziny w terenie od 3 – 7 lipca 2017roku

•

Ogłoszenie wyników lipiec - sierpień 2017roku

