
                     Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr AEI.0050.62.2016 

Wójta Gminy Mszana   
                           z dnia 27.04.2016 r.  

 
 

Regulamin Konkursu na Najpiękniejszy Ogród Gminy Mszana 2016 r. 
 
I. CELE KONKURSU: 
- Propagowanie idei upiększania gminy i sołectw poprzez podniesienie walorów estetycznych 
przestrzeni z wykorzystaniem zieleni. 
- Promocja Gminy Mszana i jej sołectw. 
- Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających pozytywny 
wpływ na podniesienie wyglądu i estetyki gminy. 
- Promowanie rozwiązań przyjaznych środowisku. 
- Wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszych ogrodów, balkonów i tarasów z terenu gminy. 
 
II. ORGANIZATOR KONKURSU: 
Organizatorem konkursu jest Gmina Mszana. Patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy 
Mszana. 
 
III. UCZESTNICY:  
1. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Mszana, będący właścicielami/ 
współwłaścicielami nieruchomości, na których znajdują się ogrody w obrębie Gminy. 
2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej. 
3. 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 
i przekazanie praw autorskich ww. zdjęć na rzecz organizatora konkursu. 
 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE: 
1. Zgłoszenia mogą być składane w czasie trwania konkursu przez: 
- właściciela obiektu, współwłaściciela (oraz ich pełnoletnie dzieci) 
- osoby trzecie - pod warunkiem uzyskania pisemnego upoważnienia właściciela obiektu. 
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest pisemne zgłoszenie na karcie konkursowej 
(Załącznik nr 2) wraz z oświadczeniem będące jednocześnie akceptacją niniejszego 
regulaminu. Na karcie zgłoszeniowej obowiązkowo muszą zostać podane: imię i nazwisko 
zgłaszającego, adres ogrodu, numer telefonu kontaktowego oraz od 3 do 6 zdjęć 
przedstawiających zgłoszony do konkursu ogród. Zdjęcia mogą być w formie papierowej lub 
cyfrowej (na nośniku elektronicznym, np. CD lub pendrive, w formacie JPG lub PDF). 
3. Zgłoszenia do udziału w konkursie można składać:  
- osobiście - w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Mszanie, w godzinach pracy 
urzędu; 
- listownie - na adres Urząd Gminy w Mszanie, ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana, z dopiskiem: 
„Konkurs na najpiękniejszy ogród Gminy Mszana 2016”. 
- pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@mszana.ug.gov.pl 
4. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 maja 2016r. 
5. Ocena ogrodów, biorących udział w konkursie zostanie dokonana do 5 lipca 2016r. 
6. Nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni w formie pisemnej lub telefonicznej. Lista 
laureatów oraz zdjęcia konkursowe będą zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy 
i profilu fb Gminy, mogą być opublikowane w prasie lokalnej i na portalach. 



7. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 
8. Rozdanie nagród odbędzie się podczas Festynu Letniego 10 lipca 2016 roku w Połomi. 
9. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród. 
10. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych zdjęć. 
 
V. OCENA I KOMISJA KONKURSOWA: 
1. W skład Komisji wejdą wyznaczeni przez Wójta Gminy przedstawiciele organizatora oraz 
głównych sponsorów. 
2. Praca komisji konkursowej rozpocznie się z chwilą zakończenia naboru do konkursu.  
3. Komisja oceniać będzie wizerunek ogrodu ze zdjęć oraz dokona oględzin zgłoszonych 
obiektów w terenie. 
4. Komisja Konkursowa dokona wizytacji zgłoszonego do udziału w konkursie obiektu.  
O dokładnym terminie odwiedzin zgłoszonych posesji uczestnicy zostaną poinformowani 
telefonicznie. 
5. Komisja Konkursowa oceni ogrody wg następujących kryteriów: 
- ogólne wrażenia estetyczne (1-5 pkt) 
- pomysłowość w urządzeniu (1-5 pkt) 
- dobór roślin zdobiących ogród przez cały okres wegetacji (1-5 pkt) 
- kącik wypoczynkowy (1-5 pkt) 
- warzywnik/sad przydomowy (1-5 pkt) 
- zastosowanie rozwiązań ekologicznych (kompostownik, sposób uprawy) (1-3 pkt) 
6. Decyzja komisji jest ostateczna. 
 
VI. CZAS TRWANIA KONKURSU 
Konkurs trwa od maja do września 2016 r. 
Harmonogram konkursu: 
• 02.05.2016 r. - ogłoszenie konkursu 
• do 31.05.2016 r. - przyjmowanie zgłoszeń 
• 01.06. - 05.07.2016 r. - ocena uczestników konkursu 
• do 10 lipca 2016 r. - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez uprzedniego 
powiadomienia oraz do zmiany kategorii przyznawania nagród. 
2. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmą organizatorzy w porozumieniu  
z Komisją Konkursową. 
3. Uczestnik konkursu deklaruje, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia regulaminu  
i oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za wszystkie oświadczenia zawarte w powyższym 
regulaminie. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora 
na potrzeby konkursu, w tym: 
- zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, 
- zgodę na publikację zdjęć ogrodu uczestnika i przekazanie nieodpłatnie praw autorskich do 
nich na rzecz organizatora konkursu. 
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania listy zwycięzców oraz zdjęć 
konkursowych. Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są w wersji elektronicznej na 
stronie internetowej: www.mszana.ug.gov.pl.  
 
Serdecznie zachęcamy do podniesienia walorów estetycznych naszej gminy poprzez czynny 
udział w konkursie. 
 



 


