
                                                                                     Załącznik do zarządzenia Nr PiR.0050.82.2021 r.  

                                                                                     Burmistrza Gminy Głogówek z dnia 30 kwietnia  

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD,  

BALKON-TARAS W GMINIE GŁOGÓWEK 

 

§ 1 

Organizator Konkursu 

Organizatorem Konkursu na najpiękniejszy ogród, balkon-taras w gminie Głogówek  jest Gmina  

Głogówek. 

§ 2 

Cel Konkursu 

•    Promocja gminy Głogówek, 

• Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających                                                                                                                                          

pozytywny  wpływ  na podniesienie wyglądu i estetyki. 

•    Poprawa estetyki miejscowości, dbałość o własną posesję i ogród. 

•  Wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszych ogrodów, balkonów i tarasów z terenu gminy             

Głogówek. 

§ 3 

Kategorie Konkursu 

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: 

• Najpiękniejszy ogród przydomowy    

•  Najpiękniejszy balkon-taras. 

§ 4 

Uczestnicy Konkursu 

Uczestnikiem Konkursu może zostać każdy mieszkaniec gminy Głogówek (osoba fizyczna mająca tytuł 

prawny do nieruchomości). Uczestnik Konkursu deklaruje, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu 

oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych  

z przeprowadzanym Konkursem, w tym:  

a. zgodę na publikację imienia i nazwiska,  

b. zgodę  na  publikację  zdjęć  lub  filmów  ogrodu,    balkonu/tarasu    

c. udostępnienie  Komisji  Konkursowej  obiektu,  w  godzinach  ustalonych  z  uczestnikiem  

i w jego obecności. 

 

 



§ 5 

Warunki i tryb zgłoszenia do Konkursu 

1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie deklaracji  uczestnictwa  w  Konkursie. Wzór 

deklaracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

2.Deklarację można pobrać ze strony internetowej gminy Głogówek http://www.glogowek.pl oraz w 

Urzędzie Miejskim w Głogówku - pokój nr 3. 

3.Zgłoszenia należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem: „Konkurs na najpiękniejszy ogród, balkon-

taras” w Kancelarii Ogólnej nr  1 Urzędu Miejskiego w Głogówku lub przesłać mailowo (skan 

podpisanej deklaracji) na adres: sekretariat@glogowek.pl lub ostarek@glogowek.pl  

4.Termin składania deklaracji uczestnictwa w konkursie upływa z dniem 16 lipca 2021 r.  

5.Uczestnik  wyrażający  chęć  udziału  w  więcej  niż  w  jednej  kategorii  konkursowej, zobowiązany 

jest do złożenia deklaracji na każdy obiekt osobno.  

6.Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo skrócenia lub przedłużenia czasu trwania konkursu, 

zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu, a nawet jego odwołania.  

 

§ 6 

Sposób rozstrzygnięcia 

 Oceny zgłoszonych obiektów dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Głogówka .   

1. Komisja  przeprowadzi  ocenę zgodności deklaracji z Regulaminem i przeprowadzi oględziny, 

podczas których dokona indywidualnej oceny na karcie, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. Przyjmuje się skalę ocen od 1 do 5 punktów za każdy w niżej wymienionych elementów. 

Ocena ostateczna będzie średnią arytmetyczną ocen punktowych poszczególnych członków Komisji 

Konkursowej.  

 2. Kryteria oceny: 

a. trawniki (dotyczy ogrodów ), elementy dekoracyjne,  

b. elementy małej architektury np.: kwietniki, skalniaki, murki kwiatowe, pergole, 

c. zróżnicowanie biologiczne (dobór materiału roślinnego),  

d. funkcjonalność,  

e. estetyka i wpływ na najbliższe otoczenie oraz przestrzeń publiczną, 

f. rozplanowanie obiektu oraz urządzenie części wypoczynkowej 

g. estetyka i stan techniczny barierki lub ogrodzenia 

h. ogólne wrażenia estetyczne i pomysłowość aranżacji.  

3.Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników  Konkursu  opublikowane  zostanie  na  stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Głogówku i portalu społecznościowym do dnia 1 września br. O sposobie obioru 

nagród Komisja powiadomi telefonicznie.  

mailto:sekretariat@glogowek.pl


 

§ 7 

Nagrody 

Ustala się nagrody rzeczowe związane z tematyką konkursu (np. sprzęt ogrodniczy, sadzonki, donice 

itp.) lub talony na zakup materiałów ogrodniczych za zajęcie I-go, II-go i III-go miejsca w każdej z 

kategorii. 

1) kategoria – ogrody 

I miejsce – nagroda o wartości 400 zł; 

II miejsce – nagroda o wartości 300 zł; 

III miejsce – nagroda o wartości 200 zł; 

1) kategoria – balkony/tarasy  

I miejsce – nagroda o wartości 300 zł; 

II miejsce – nagroda o wartości 200 zł; 

III miejsce – nagroda o wartości 100 zł; 

 

 § 8 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie koszty własne uczestnictwa w konkursie ponoszą uczestnicy. Samo zgłoszenie do konkursu 

jest bezpłatne. 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

3. Interpretacja zapisów Regulaminu i rozstrzyganie kwestii nieujętych w Regulaminie należy do 

kompetencji przewodniczącego komisji konkursowej. 

4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe podanie danych osobowych, 

niepoinformowanie o zmianie adresu mailowego lub za nieprawidłowe lub niepełne podanie informacji 

niezbędnych do rozstrzygnięcia Konkursu. 

5.Brak  akceptacji  Regulaminu  Konkursu  oraz  niespełnienie  warunków  określonych w Regulaminie 

oraz wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych wymogów, skutkuje 

wykluczeniem uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek 

innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również  uprawnia  Organizatora  do  odmowy  

przyznania  lub   wydania   uczestnikowi nagrody. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone 

w nn. Regulaminie lub w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od   

uczestnika  złożenia  określonych  oświadczeń,  podania  określonych  danych  bądź przedłożenia 

określonych dokumentów. 



7. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika, jak 

również odmowy przyznania nagrody, w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub  

niekompletne  dane wymagane i niezbędne do rozstrzygnięcia Konkursu i przyznania nagrody. 

8. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Gminy Głogówek oraz  w Urzędzie Miejskim w 

Głogówku pok. 3.  

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   



 

                                                                                                   Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 
                                                                                                   na najpiękniejszy ogród, balkon/taras 
 

 

 
Deklaracja uczestnictwa w Konkursie na najpiękniejszy ogród, balkon/taras 

 

Kategoria:  Właściwe zaznaczyć X 

Najpiękniejszy ogród    

Najpiękniejszy balkon /taras    

 

 
Karta danych 

  

Imię   
Nazwisko   
Adres zamieszkania   
Adres obiektu  

 
 

Telefon kontaktowy  

 
 

Adres e-mail  

 
Niniejszym zgłaszam swój udział w konkursie na najpiękniejszy ogród, balkon/taras. 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptuje jego 

postanowienia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu, 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.  U.  z  2019  r. poz. 

1781) wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska, a także na publikację zdjęć lub filmów 

ogrodu, balkonu, tarasu  i nieodpłatnie przekazuje na rzecz organizatora Konkursu prawa 

autorskie do nich.  
 

 
.....................................................                                            …………............................... 
Numer zgłoszenia (wypełnia Organizator)                                                    Czytelny podpis zgłaszającego  

 

 

                                                                                        

 

                                                                                                        

                                                                                                                    

                                                                                                   



                                                                                                  Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu  

                                                                                                  na najpiękniejszy ogród, balkon/taras 

 

 

                                                   Karta Oceny Członka Komisji 

 

Głogówek, dnia……………………………………………………………... 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu................................................................. 

Adres obiektu…………………………………………………………………… 

Numer zgłoszenia……………………………………………………………. 

Lp. Kryteria oceny Skala ocen od 1 do 5 pkt 

1. Trawniki (dotyczy ogrodów przydomowych)  
2. Elementy małej architektury np.: kwietniki, skalniaki, 

murki kwiatowe, pergole, elementy dekoracyjne etc. 

(dotyczy ogrodów) 

 

3. Zróżnicowanie biologiczne (dobór materiału 

roślinnego) 
 

4. Funkcjonalność  
5. Estetyka i wpływ na najbliższe otoczenie oraz 

przestrzeń publiczną  
 

6. Rozplanowanie obiektu oraz urządzenie części 

wypoczynkowej 
 

7. Estetyka i stan techniczny barierki lub ogrodzenia 

Ogólne wrażenia estetyczne i pomysłowość aranżacji 
 

8. Ogólne wrażenia estetyczne i pomysłowość aranżacji  

                                       

                                                           ............................................................ 
                                                                                                          podpis 


