REGULAMIN KONKURSU PN.
NAJPIĘKNIEJSZA POSESJA W SOŁECTWIE POLSKA CEREKIEW
W ROKU 2018.

1.

Organizatorem konkursu jest Sołectwo Polska Cerekiew.

2.

Celem konkursu jest:
a) upiększenie ogólnego wizerunku Sołectwa Polska Cerekiew;
b) podniesienie estetyki otoczenia nieruchomości, promocja ciekawych i pomysłowych
rozwiązań;
c) mobilizacja mieszkańców Sołectwa do utrzymania porządku i czystości;
d) kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek
miejscowości.

3.

W konkursie mogą brać udział:
a) osoby fizyczne - mieszkańcy Sołectwa Polska Cerekiew;
b) wspólnoty mieszkaniowe z terenu Sołectwa Polska Cerekiew.

4.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie u Sołtysa wsi lub w sekretariacie Urzędu
Gminy Polska Cerekiew stosownej karty zgłoszeniowej według załączonego wzoru do
niniejszego Regulaminu (załącznik nr 1) w terminie do dnia 18 maja 2018 roku (karta do
odbioru u Sołtysa wsi lub w sekretariacie Urzędu Gminy Polska Cerekiew).

5.

Ocena posesji przeprowadzona zostanie w dniach 21 maja (poniedziałek) i 22 maja
(wtorek) 2018 roku przez komisję konkursową w składzie:
a)
troje członków Rady Sołeckiej Polska Cerekiew;
b)
Wójta Gminy Polska Cerekiew lub innego przedstawiciela Urzędu wskazanego przez
Wójta;
c)
przedstawiciela Rady Gminy będącego mieszkańcem Sołectwa.

6.

Każde kryterium opisane w pkt 7 ocenione zostanie w skali punktowej od 0 do 5 punktów.
Ocena ostateczna jest sumą punktów przyznanych za każde z kryteriów. Wygrywa ta
posesja, której otrzymana suma punktów będzie największa. W przypadku równej ilości
punktów decyduje głos przewodniczącego komisji konkursowej.

7.

Komisja konkursowa podczas przeglądu zgłoszonych posesji, dokona oceny wg niżej
podanych kryteriów:
Wyszczególnienie
1. stan estetyczno-higieniczny posesji jako
całości (pierwsze wrażenie)
2. racjonalność rozplanowania i
zagospodarowania poszczególnych obiektów
3. stan i estetyka ogrodzenia
4. stan estetyczny budynku
5. ozdoby w ogrodzie (rzeźby, meble
ogrodowe, pergole, etc.)

Maksymalna ilość
punktów do uzyskana
5
5
5
5
5

Przyznane punkty

6. pomysłowość i pracochłonność
7. kolorystyka w aranżacjach z roślin
dekoracyjnych
8. ogród wypoczynkowo-ozdobny, sad,
warzywnik, miejsce pod ognisko, grill
9. inne ciekawe rozwiązania (np. stawy, oczka
wodne)
10. pojemniki na nieczystości stałe i płynne
Łączna ilość punktów

5
5
5
5
5
50

8.

Zgłoszenie do konkursu oznacza zezwolenie na dokonanie oględzin przez komisję
konkursową i sfotografowanie nieruchomości, opublikowanie zdjęć oraz danych osobowych
uczestników i laureatów w materiałach Sołectwa oraz Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016
r. poz. 922).

9.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Festiwalu Orkiestr Dętych, który
odbędzie się przed Urzędem Gminy w Polskiej Cerekwi w dniu 27 maja 2018 roku.

10. Nagrodami w konkursie są bony pieniężne: za I miejsce – 700 zł, za II miejsce – 500 zł, za
III miejsce – 300 zł.
11. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
12. Złożenie zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
13. Prawo interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych w regulaminie
przysługuje przewodniczącemu komisji konkursowej.

Załącznik nr 1

do Regulaminu konkursu

…………….…………………………………….
miejscowość, data

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
do konkursu
„Najpiękniejsza posesja w Sołectwie Polska Cerekiew w roku 2018”

Niniejszym zgłaszam do udziału w konkursie „Najpiękniejsza posesja w Sołectwie Polska
Cerekiew w roku 2018” posesję:

…………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko zgłaszającego posesję / nazwa wspólnoty)

…………………………………………………………………………………...
(adres posesji)

…………………………………………………………………………………...
(adres do korespondencji i nr telefonu)

Oświadczenie zgłaszającego posesję do konkursu:
- Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział w konkursie „Najpiękniejsza posesja w Sołectwie
Polska Cerekiew w roku 2018”.
- Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów ww. konkursu
z zachowaniem wymogów określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

……………………………………………….
data wpływu, podpis

……………………………………………….
podpis zgłaszającego posesję

