Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy

Regulamin konkursu „MÓJ PIĘKNY OGRÓD”

Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Wąpielsk.

2.

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Wójta Gminy Wąpielsk i zwany jest w dalszej

części regulaminu ,,Konkursem” i współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
3.

Konkurs trwa od dnia 2 lipca do 25 sierpnia 2018 r.

4.

Niniejszy regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa i

obowiązki jego uczestników. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w
Wąpielsku, a także na stronie internetowej pod adresem www.wapielsk.pl
5.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu.

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż
spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

Kryteria oceny
1.

Kapituła konkursu podczas oceny zgłoszonych posesji ocenia następujące kryteria:
- ocena kompozycji elementów ogrodu 0-5 pkt.;
- racjonalne urządzenie części wypoczynkowej 0-5pkt.;
- dobór roślin zdobiących ogród przez cały okres wegetacji 0-5pkt.;
- kwietniki, skalniaki, murki kwiatowe, pergole 0-5 pkt.;
- trawniki i ich utrzymanie 0-5 pkt.;
- ogólne wrażenia estetyczne 0-5 pkt.

Harmonogram konkursu
1.

Uczestnictwo w konkursie można zgłaszać do 3 sierpnia 2018 roku w Urzędzie Gminy

Wąpielsk (pokój nr 13).
2.

Ocena zgłoszonych posesji będzie miała miejsce w miesiącu sierpniu, po powiadomieniu

zainteresowanych osób.
3.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas dożynek gminnych.
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Nagrody
1.

Nagrody zostaną współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
2.

Nagrodami w konkursie są:

- I miejsce nagroda o wartości do 600 zł
- II miejsce nagroda o wartości do 400 zł
- III miejsce nagroda o wartości do 300 zł
3.

Nagrodami za wyróżnienia w konkursie są:

- 2 x nagroda o wartości do 100 zł
4.

Nagrodzonym nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego za przyznaną

nagrodę.
5.

Osoby nagrodzone i wyróżnione w Konkursie zostaną powiadomione telefonicznie o

wynikach Konkursu.
6.

Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie www.wapielsk.pl

Postanowienia końcowe
1.

Liczba nagrodzonych pozostawiona jest do uznania kapituły konkursu i zależy od wysokości

środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy w danych roku.
2.

Zwycięzca konkursu może ponownie wziąć w nim udział po upływie trzech lat.

