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REGULAMIN 

konkursu na najpiękniejszy ogród w sołectwie Cisna 

 

1. CELE KONKURSU: 

 Propagowanie idei upiększania gminy i sołectwa poprzez podniesienie 

walorów estetycznych przestrzeni z wykorzystaniem zieleni 

 Promocja Gminy Cisna i podległych jej sołectw 

 Poprawa estetyki miejscowości, dbałość o własną posesję i ogród 

 Wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszych ogrodów, balkonów i tarasów z 

terenu sołectwa Cisna 

 

2. ORGANIZATOR KONKURSU: 

Organizatorem konkursu jest Rada Sołecka Cisna, gm. Cisna  

 

3. WARUNKI KONKURSU I ZASADY UCZESTNICTWA: 

I. Konkurs polega na wyłonieniu najpiękniejszego ogrodu istniejącego 

lub nowo powstałego znajdującego się na terenie sołectwa Cisna 

II. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy właściciele nieruchomości 

sołectwa Cisna, którzy w sposób szczególny upiększą swoją 

posesję 

III. Zgłoszenia mogą być składane w czasie trwania konkursu do 

24.06.2015 przez właściciela obiektu, współwłaściciela (oraz ich 

pełnoletnie dzieci) 

IV. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest pisemne zgłoszenie na 

karcie konkursowej wraz z oświadczeniem będące jednocześnie 

akceptacją niniejszego regulaminu. Na karcie zgłoszeniowej 

obowiązkowo muszą zostać podane: imię i nazwisko zgłaszającego, 

adres nieruchomości, numer telefonu kontaktowego 

V. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać osobiście u 

Sołtysa 

VI. Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 czerwca 2015 roku 

VII. Ogród należy przygotować do oceny do 17 lipca 2015 roku 

VIII. Ocena ogrodów, biorących udział w konkursie zostanie dokonana 

do 17 lipca 2015 roku 

IX. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się podczas 

Dni Gminy Cisna 19 lipca 2015 roku 

X. Laureaci konkursu (pierwsze trzy miejsca) otrzymają nagrody 

rzeczowe, dyplomy ufundowane przez Urząd Gminy Cisna  
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XI. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród. 

 

4. OCENA I KOMISJA KONKURSOWA 

I. Praca komisji konkursowej rozpocznie się z chwilą zakończenia 

naboru do konkursu. O dokładnym terminie odwiedzin zgłoszonych 

posesji uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie 

II. Komisja konkursowa w uzgodnionym z właścicielem obiektu terminie 

dokona wizytacji zgłoszonego do udziału w konkursie obiektu 

III. Komisja konkursowa w trzyosobowym składzie oceni ogrody wg 

następujących kryteriów: 

 Ogólne wrażenia estetyczne (1-5 pkt) 

 Wielkość ogrodu (1-5 pkt) 

 Pomysłowość w urządzeniu (1-5 pkt) 

 Kącik wypoczynkowy (1-5 pkt) 

 Warzywniak/jagodnik przydomowy (1-5 pkt) 

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

I. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez 

uprzedniego powiadomienia oraz do zmiany kategorii przyznawania 

nagród. 

II. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmą organizatorzy w 

porozumieniu z Komisją Konkursową 

III. Uczestnik konkursu deklaruje, że wyraża zgodę na wszystkie 

postanowienia regulaminu i oświadcza, że ponosi odpowiedzialność 

za wszystkie oświadczenia zawarte w powyższym regulaminie. 

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 

organizatora na potrzeby konkursu, w tym: 

 Zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz miejscowości 

zamieszkania  

 Zgodę na publikację zdjęć ogrodu uczestnika i przekazanie 

nieodpłatnie praw autorskich do nich na rzecz organizatora 

konkursu 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania listy 

zwycięzców oraz zdjęć konkursowych. Regulamin oraz karta zgłoszenia  

dostępne są także w wersji elektronicznej na stronie internetowej 

http://www.gminacisna.pl/. Serdecznie zachęcamy do podniesienia 

walorów estetycznych naszej gminy poprzez czynny udział w konkursie. 

http://www.gminacisna.pl/

