Regulamin V Edycji Konkursu na
,,Najładniejszą zagrodę w Gminie Serokomla” 2016
§1
Celem Konkursu jest propagowanie wśród mieszkańców poczucia estetyki, ładu i porządku w
gminie. Zachęcenie mieszkańców do poprawy wyglądu ich nieruchomości. Promowanie pomysłów
oraz nowych rozwiązań dekoracyjnych, korzystnie wpływających na wygląd i estetykę gminy.
Popularyzowanie postaw współodpowiedzialności za stan otaczającego środowiska. Wyróżnienie
mieszkańców za osobisty wkład w poprawę wizerunku w poszczególnych miejscowościach w
gminie.
§2
Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli pod
patronatem honorowym Wójta Gminy Serokomla.
§3
Terminy:
Zgłaszanie uczestników do Konkursu: do dnia
31 lipca 2016 r.
Komisja będzie oceniała zgłoszenie zagrody w dniach 01 – 05 sierpnia 2016 r.
Rozstrzygnięcie Konkursu dnia 28.08.2016 r. podczas Festynu połączonego z dożynkami
Gminno – Parafialnymi w Serokomli „Festiwal wsi”
§4
Uczestnikiem konkursu może być właściciel zagrody ( pełnoletnia osoba fizyczna ) zabudowanej co
najmniej budynkiem mieszkalnym. Wyjątek stanowią pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w
Serokomli oraz osoba, które zajęła pierwsze miejsce
w IV edycji konkursu.
§5
Warunkiem udziału w Konkursie jest pisemne zgłoszenie zagrody na karcie zgłoszeniowej
(załącznik nr 1 do regulaminu) przez jej właściciela lub osobę upoważnioną przez właściciela
– w terminie do dnia 31 lipca 2016 r.
Karta zgłoszeniowa oraz regulamin są dostępne w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Serokomli, ul. Warszawska 21 oraz na stronie internetowej Biblioteki. Zgłoszenie do Konkursu
jest równoznaczne ze zgodą na oględziny nieruchomości, zgodą na przetwarzanie danych
osobowych do celów konkursowych oraz zgodą na podanie do publicznej wiadomości informacji na
temat posiadanej posesji oraz fotografii właściciela oraz posesji. Zgłaszający się do Konkursu
oświadcza, że jego posesja została zabudowana i zagospodarowana zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa. Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków Konkursu.
Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać telefonicznie w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Serokomli ul. Warszawska 21, tel. 25- 755-46-47.
§6
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do:
- odstąpienia od przeprowadzonego Konkursu, jeżeli do Gminnej Biblioteki Publicznej w
Serokomli wpłynie mniej niż 3 zgłoszenia od uczestników Konkursu, o których mowa w pkt. 4
niniejszego regulaminu, spełniających wymogi konkursowe,
- nie rozpatrywania zgłoszeń, które wpłyną do Biblioteki po terminie wskazanym
w regulaminie
- wprowadzenia zmian w regulaminie bez podania przyczyny

§7
Komisja Konkursowa dokona indywidualnej oceny każdej zagrody na karcie oceny stanowiącej
załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Przyjmuje się skalę od 1 do 10 punktów za każde z
kryteriów. Wygrywa ta zagroda, której suma punktów będzie największa. W przypadku równej
ilości punktów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
Kryteria podlegające ocenie są następujące:
a) Utrzymanie czystości, ładu i porządku na terenie zagrody.
b) Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w tym różnorodność kwiatów, krzewów i drzew.
c) Estetyka zabudowań.
d) Zagospodarowanie zagrody elementami małej architektury.
e) Oryginalność i pomysł na zagospodarowanie posesji.
§8
Nagrody zostaną ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Serokomli.
( za zajęcie I miejsca bon finansowy o wartości 300 zł, za II i III miejsce nagrody rzeczowe)
• Każdy z Uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom wraz z krzewem doniczkowym.
• Dane o nagrodzonych posesjach i ich właścicielach zostaną opublikowane na stronie
internetowej Gminy Serokomla oraz Biblioteki.

