
Regulamin konkursu
pn. „Najładniejszy ogródek przydomowy”

Chobienia 2015

I. Cele konkursu:
Integracja i  aktywizacja społeczności  lokalnej,  wzmocnienie więzi  oraz  wytworzenie poczucia  jedności  wśród  mieszkańców 
terenu Gminy i  okolicznych miejscowości,  oraz  zachęcenie  mieszkańców gminy do poprawy estetyki  zabudowy,  warunków 
higieniczno - sanitarnych zagród wiejskich, ogrodów i działek poprzez podejmowanie lub kontynuowanie prac porządkowych 
oraz organizacyjno -technicznych w zakresie polepszenia warunków  środowiskowych i bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie  
rolnym. Działania konkursowe mają również za zadanie promocję wsi polskiej  i podtrzymywanie tożsamości kulturowej. 

II.  Organizator konkursu: 
Chobieński Ośrodek Kultury

III. Uczestnicy konkursu:
Właściciele lub użytkownicy posesji zlokalizowanych na terenie sołectw: Chobienia, Naroczyce, Ciechłowice, Radoszyce, 
Nieszczyce, Kębłów, Brodowice, Orsk, Chełm, Studzionki.

IV. Termin i zasady zgłoszenia do konkursu:
Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie i dostarczenie „Karty zgłoszeniowej”, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu,  do  siedziby organizatora  w terminie  15 maja  2015 r.   Formularze  można składać  osobiście  lub  wysyłając  za 
pośrednictwem operatorów pocztowych na adres:

Chobieński Ośrodek Kultury , Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna
chok-chobienia@wp.pl    z dopiskiem „Konkurs pn. najładniejszy ogródek przydomowy”.
W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji na temat konkursu należy skontaktować się z CHOK 
tel. 76 8439-519, 76 8439509,  

V. Zasady oceny ogródków przydomowych
Ocena  oraz  przyznanie  nagród  będzie  dokonywane  przez  Komisję  Konkursową,  w  skład  której  wejdą  przedstawiciele 
Organizatora oraz zaproszeni goście. Komisja będzie oceniała estetykę ogrodu, jego funkcjonalność, układ, wygląd trawnika,  
elementy małej architektury (np. pergole), ukwiecenie, cechy szczególne - wyróżniające ogród wśród innych (np.: unikatowość 
roślin, oryginalność rozwiązań projektowych), estetyka budynków gospodarczych oraz zastosowane rozwiązania proekologiczne.
Kryteria oceny i punktacja
1. Część gospodarcza –  max 30 pkt 

• oddzielenie części mieszkalnej od gospodarczej – 10 pkt
• podwórze i ogrodzenie – 10 pkt
• ogólna estetyka gospodarstwa – 10 pkt

2. Część ozdobna ogródka – max 50 pkt
• krzewy ozdobne – 10 pkt
• trawniki – 10 pkt 
• rabaty bylinowe – 10 pkt
• skalniaki – 5 pkt
• elementy dekoracyjne – 10 pkt (trejaż, pergola, oczko wodne, kwietniki, pojemniki z kwiatami itp.)
• rozplanowanie i kompozycja – 10 pkt

3. Część rekreacyjna –  max 10 pkt
• altanki, ławeczki, grill – 5 pkt
• miejsce zabaw dla dzieci – 5 pkt

4. Przestrzeganie zasad ekologii – max 10 pkt 
• pojemnik na niesegregowane odpady komunalne, – 10 pkt

5. Inne cech wyróżniające ogród – max 20 pkt  

VI. Harmonogram konkursu.
1. Dostarczenie zgłoszeń do siedziby organizatora  - do dnia 15 maja 2015r.
2. Przegląd zgłoszonych lokalizacji – maj /czerwiec 2015 r.
3. Posiedzenie Komisji i rozstrzygnięcie konkursu oraz powiadomienie uczestników o wynikach konkursu

–  Festyn Parafialny w Chobieni 28.06.2015r

VII. Nagrody:
Wszyscy  uczestnicy  konkursu  otrzymają  pamiątkowe  dyplomy  a  laureaci  I,  II  i  III  miejsca  nagrody  rzeczowe.  Komisja 
konkursowa ma prawo do innego podziału nagród, a jej werdykt jest ostateczny.

Katarzyna Przeworska
Dyrektor Chobieńskiego Ośrodka Kultury

mailto:chok-chobienia@wp.pl


KARTA ZGŁOSZENIA
udziału w konkursie 

pn. „Najładniejszy ogród przydomowy”
Chobienia 2015

Imię i nazwisko właściciela/użytkownika posesji

……………………………………………………………………………………..............................................................
Adres posesji zgłoszonej do konkursu

……………………………………….…............................................................................................................................

Nr telefonu do kontaktu ……………..………................................................................................................................

Adres e-mail do kontaktu ……………………………………………………………………………...........................

Zgłaszam  ww.  posesję,  której  jestem  właścicielem/użytkownikiem,  do  udziału  w  konkursie  pn.  „Najładniejszy  ogród 
przydomowy” oraz   oświadczam, że:

- zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu oraz  akceptuję zawarte w nim założenia i warunki,
- posiadam prawo do dysponowania posesją,
- wyrażam zgodę na dokonanie oceny ww. posesji przez Komisję konkursową,
- wyrażam zgodę na sfotografowanie ogrodu oraz podanie tych fotografii wraz z danymi osobowymi do publicznej wiadomości  
do celów promocyjnych organizatora.

...............................................
       Data i podpis zgłaszającego

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora w celach wynikających z regulaminu Konkursu, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi 
zmianami/.

...............................................
     Data i podpis zgłaszającego


