ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU
„ZOSTAŃ OGRODNIKIEM ROKU”
NA NAJŁADNIEJ UKWIECONY BALKON
I PRZYDOMOWY OGRÓDEK
W MIŃSKU MAZOWIECKIM

I. Cel konkursu
Zachęcenie mieszkańców Mińska Mazowieckiego do dbałości o estetykę najbliższego otoczenia i miasta. Stworzenie „mody” na
ukwiecanie i zazielenianie przydomowych ogródków i balkonów oraz aktywizacja społeczności lokalnej, promowanie dbałości o
środowisko naturalne i współodpowiedzialności za swoje najbliższe otoczenie.

II. Organizatorzy:
Miasto Mińsk Mazowiecki

III. Uczestnictwo i zasady konkursu:
1. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy miasta Mińsk Mazowiecki posiadający ogródki przydomowe (również przy
mieszkaniu w bloku) lub ukwiecone balkony znajdujące się na terenie miasta Mińsk Mazowiecki.
2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
a.
najpiękniejszy ogródek przydomowy,
b.
najpiękniejszy balkon.
3.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie zgłoszenia i dołączenie min. 2 zdjęć (max. 4 zdjęć) obiektu
konkursowego (format 10x15 w przypadku wydruku fotograficznego), a następnie złożenie go w Urzędzie Miasta Mińsk
Mazowiecki pok. 202 ( II piętro), ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 25-759-53-58 lub przesłanie na
adres promocja@umminskmaz.pl.
4. Zgłoszenia można składać do 8 lipca 2016 r. Formularz zgłoszenia można pobrać z p. 202 lub ze strony www.minskmaz.pl.
5. W przypadku zgłoszenia drogą elektroniczną należy osobiście złożyć swój podpis na Formularzu najpóźniej w dniu
przeprowadzenia oceny obiektu przez Komisję.
6. W przypadku wpływu zgłoszeń w ilości większej niż 15 obiektów w każdej kategorii, wprowadza się podział konkursu na
etapy według zasady:
I etap – wybór przez Komisję Konkursową spośród nadesłanych zgłoszeń maksymalnie po 10 obiektów w każdej z
kategorii.
II etap – dokonanie przez Komisję Konkursową oceny obiektów w formie wizyt na tych obiektach.
7. Komisja Konkursowa oceni zgłoszone ogródki i balkony do końca sierpnia 2016 r. (po uprzednim powiadomieniu
telefonicznym uczestników konkursu).
8. Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrodzenie laureatów nastąpi do 15.09.2016 r.
9. Spośród zgłoszonych do konkursu ogródków i balkonów Komisja wyłoni 3 najpiękniejsze obiekty z każdej kategorii i
ewentualnie maksymalnie po 2 wyróżnienia w każdej kategorii.
10. Kryteriami oceny będą: różnorodność roślinności, kompozycje roślinne, pomysłowość i oryginalność kompozycji, estetyka i
porządek, wykorzystanie małej architektury oraz elementów zdobniczych.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do sfotografowania zwycięzców i ich ogródków lub balkonów oraz podania wyników do
publicznej wiadomości.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku zbyt małej ilości chętnych.
13. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, członkowie Komisji Konkursowej oraz
członkowie ich rodzin.
14. Organizator nie pokrywa kosztów poniesionych przez uczestnika w związku z udziałem w Konkursie.

15. W konkursie przewiduje się przyznanie nagród ufundowanych przez firmę Castorama Polska Sp. z o.o.

V. Komisja Konkursowa
Komisję Konkursową powołuje Organizator. Od wyniku konkursu ogłoszonego przez Komisję nie przysługuje odwołanie.
VI. Ustalenia końcowe
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na utrwalenie zgłoszonego obiektu w formie fotografii i opublikowanie jej w ramach konkursu
wraz z podaniem imienia i nazwiska właściciela obiektu.

