
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 45/2017  

Burmistrza Cedyni  

z dnia 23 marca 2017 r. 

REGULAMIN KONKURSU  

pn. „KWIATAMI CEDYNIĘ UPIĘKSZAMY”  

na najładniejszy ogródek przydomowy, balkon i posesję 

 o nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cedyni 

§ 1. Postanowienia ogólne: 

1) niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pn. „Kwiatami 

Cedynię upiększamy” na najładniejszy ogródek przydomowy, balkon i posesję zwany 

dalej Konkursem oraz określa warunki uczestnictwa w nim; 

2) organizatorem Konkursu jest Gmina Cedynia, a wszystkie sprawy dotyczące konkursu 

realizuje Referat Planowania, Infrastruktury i Ochrony Środowiska, pl. Wolności 1, 

74-520 Cedynia; 

3) celem konkursu jest wyłonienie najładniejszego ogrodu przydomowego, balkonu oraz 

posesji  w gminie Cedynia; 

4) konkurs ma charakter otwarty i jednoetapowy;  

5) konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Cedynia, w tym             

do właścicieli ogrodów przydomowych, balkonów, posesji; 

6) udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny; 

7) warunkiem udziału w konkursie jest złożenie wypełnionej i podpisanej Karty 

Zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik Nr 1 do Regulaminu; 

8) zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu; 

9) regulamin konkursu jest udostępniony na stronach internetowych Gminy Cedynia: 

www.cedynia.pl, w Urzędzie Miejskim w Cedyni, plac Wolności 1,                           

74-520 Cedynia, tel. 91- 414 40 06, e-mail: srodowisko@cedynia.pl; 

10)  konkurs prowadzony jest w języku polskim; 

11)  organizatorowi konkursu przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania 

przyczyny. 



PRZEDMIOT KONKURSU 

§ 2. Przedmiotem konkursu jest wybór i nagrodzenie najładniejszego ogrodu przydomowego, 

balkonu i posesji w gminie Cedynia.  

CEL KONKURSU  

§ 3.1. Zaktywizowanie mieszkańców gminy Cedynia do systematycznej dbałości o estetykę 

najbliższego otoczenia. 

2. Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych stosowanych       

przez mieszkańców gminy w swoich ogrodach, na balkonach i posesjach. 

3. Zwrócenie uwagi mieszkańców na walory krajobrazu gminy Cedynia oraz poszanowanie 

środowiska naturalnego. 

HARMONOGRAM KONKURSU 

§ 4.1. Konkurs rozpoczyna się wraz z dniem wydania Zarządzenia Burmistrza Cedyni             

w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Kwiatami Cedynię upiększamy” na najładniejszy 

ogródek przydomowy, balkon oraz powołania Komisji Konkursowej. 

2.  Termin dostarczania kart zgłoszeniowych: do dnia 23 czerwca 2017 r. 

4.  Ocena zgłoszeń do konkursu przez Komisję Konkursową: 26 czerwca – 31 lipca 2017 r. 

5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 11 sierpnia 2017 r. w sposób zwyczajowo 

przyjęty oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

§ 5. 1. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie wypełnionej i podpisanej karty 

zgłoszeniowej w terminie do 23 czerwca 2017 r. 

2. Zgłoszenia mogą dokonać właściciele i współwłaściciele ogrodów, przedstawiciele zarządu 

osiedla, mieszkań oraz  wspólnoty mieszkaniowe. 

3. Karty zgłoszeniowe należy składać w Urzędzie Miejskim w Cedyni (sekretariat) plac 

Wolności 1, w godzinach pracy urzędu tj. pn 8.00 -16.00, wt-pt 7.30-15.30 lub przesłać 

pocztą/kurierem na adres: Urząd Miejski w Cedyni pl. Wolności 1 74-520 Cedynia do dnia   

23 czerwca 2017 r., do godziny 15.30 w zamkniętym opakowaniu/kopercie z dopiskiem   

Konkurs pn. „Kwiatami Cedynię upiększamy”. 

4. W przypadku wysyłania zgłoszenia do konkursu pocztą lub kurierem decyduje data 

wpływu do Urzędu Miejskiego w Cedyni. 

5. Zgłoszenia dostarczone po terminie wskazanym w § 5 ust. 3 nie będą rozpatrywane przez 

Komisję Konkursową. 

6. Wszelkie koszty związane ze zgłoszeniem do konkursu ponosi uczestnik konkursu. 



7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miejskiego w Cedyni i osoby 

wchodzące w skład Komisji oraz ich najbliżsi (małżonkowie, dzieci). 

8. Biorąc udział w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na przechowywanie, przetwarzanie   

i wykorzystanie przez Gminę Cedynia danych osobowych w celu prawidłowego 

przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. 2015 poz. 1309). 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

§ 6.1. Oceny zgłoszeń pod względem spełniania wymagań formalnych i merytorycznych 

dokonuje Komisja Konkursowa podczas oględzin zgłoszonych ogrodów, balkonów i posesji 

w terenie. 

2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość wykonania fotografii zgłoszonych 

ogrodów, balkonów i posesji w celach przeprowadzenia konkursu oraz publikacji na stronie 

internetowej organizatora. 

3. Komisja dokonuje oceny zgłoszonych ogrodów, balkonów i posesji w oparciu o ustalone 

kryteria oceny poprzez przyznanie określonej liczby punktów przewidzianych dla danego 

kryterium. 

4. Kryteria konkursu: 

 a) kreatywność, oryginalność, ciekawe aranżacje i kompozycje roślinności: 0 – 35 pkt, 

 b) walory estetyczne i architektoniczne (wykorzystanie architektury ogrodowej, 

 elementów zdobniczych, zagospodarowanie strefy wypoczynku, elewacja i wygląd 

 budynku itp.): 0 – 35 pkt,  

 c) różnorodność roślinności i jej utrzymanie : 0- 30 pkt . 

5. Oceny punktowej danego zgłoszenia dokonuje każdy z członków Komisji Konkursowej, 

wg wzoru: 

a + b + c = maksymalnie 100 pkt 

suma punktów, jakie dany ogród, balkon i posesja otrzyma w konkursie, to suma ocen 

poszczególnych członków Komisji Konkursowej. 

6. Za najlepszy zostanie uznany ogród, balkon i posesja, które uzyskają najwyższą liczbę 

punktów. 

7. Komisja sporządza protokół z przebiegu i wyniku konkursu, który podpisują wszyscy 

członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniu i przedkłada Burmistrzowi Cedyni             

do zatwierdzenia.  

NAGRODA 

§ 7. 1. Konkurs będzie przebiegać w trzech kategoriach:  



 1) najładniejszy ogród przydomowy; 

 2) najładniejszy balkon; 

 3) najładniejsza posesja. 

2. W konkursie przyznane zostaną nagrody pieniężne dla każdej z kategorii: 

 1) za I miejsce- nagroda w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych); 

 2) za II miejsce – nagroda w  wysokości 300,00 zł brutto (słownie: trzysta złotych); 

 3) za III miejsce - nagroda w  wysokości 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych).  

3. Nagroda zostanie przekazana przez organizatora na podstawie protokołu Komisji 

Konkursowej  podczas Dożynek Gminnych. 

4. Komisja może przyznać wyróżnienia w formie dyplomów. 

5. Poza nagrodzonymi, pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy 

uczestnictwa. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

§ 8. 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 10 sierpnia 2017 r., na stronie internetowej 

Gminy Cedynia o adresie www.cedynia.pl, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cedyni 

oraz w lokalnej prasie. 

2. Laureat / laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach konkursu,            

po zatwierdzeniu wyników przez organizatora konkursu. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu. 


