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Regulamin Konkursu  

Najpiękniejszy Ogród, Balkon lub Taras 

na terenie miasta Kępice. 

1.  Organizator konkursu: 

          Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice  

 Gmina Kępice  

2. Patronat nad Konkursem 

       Burmistrz Kępic  

3.    Cele konkursu  

• Promocja miasta Kępice. 

• Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających 
pozytywny wpływ na podniesienie wyglądu i estetyki miasta. 

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

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

     miasta. 

 

4. Kategorie Konkursu 

 

    Dla zgłoszeń z terenu miasta Kępice, konkurs odbywa się w  

      następujących kategoriach: 

      - najpiękniejszy ogród – zwycięzca i dwa wyróżnienia, 

      - najpiękniejszy balkon lub taras - zwycięzca i dwa wyróżnienia,      

          Dla uproszczenia w miejsce określenia ogród/balkon/taras używa się  w dalszej  

            części określenia zamiennego „obiekt”. 

 

5. Uczestnicy: 
• W konkursie mogą brać udział wszyscy właściciele obiektów położonych przy 

domach jednorodzinnych, wielorodzinnych, blokach mieszkalnych, wspólnotach 
mieszkaniowych oraz innych obiektach prywatnych i użyteczności publicznej 
położonych w granicach administracyjnych miasta Kępice. 

• Udział można brać tylko w jednej kategorii konkursu i dla jednego wybranego 
obiektu. 

• W konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy konkursu, członkowie Komisji 

    konkursowej i ich rodziny, oraz zwycięzcy trzech poprzednich edycji konkursu.    
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• 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. Tryb zgłaszania: 

• Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie deklaracji opracowanej wg wzoru 
stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. 

• Deklarację można pobrać ze strony internetowej 
http://www.kepice.naszabiblioteka.com/ lub w Biurze Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Kępice, ul. M. Buczka 1, 77 - 230 Kępice  

• Do deklaracji należy dołączyć 3-5 zdjęć obiektu w formie papierowej o wymiarze 
100x150 mm lub w formie cyfrowej na płycie DVD. Zdjęcia powinny przedstawiać 
najatrakcyjniejsze elementy ogrodu, które poddane zostaną ocenie Komisji 
konkursowej. Materiały konkursowe nie będą zwracane. 

        Komisja konkursowa w uzgodnionym z właścicielem obiektu terminie, dokona 

          wizytacji zgłoszonego do udziału w konkursie obiektu. 

        Zgłoszenia mogą być składane w czasie trwania konkursu przez: 

- właściciela obiektu, współwłaściciela (oraz ich pełnoletnie dzieci) 

- osoby trzecie - pod warunkiem uzyskania pisemnego upoważnienia właściciela 

  obiektu. 

        Zgłoszenia wraz z załączonymi zdjęciami  należy składać w kopercie z  

          napisem „Konkurs na najpiękniejszy ogród/balkon lub taras w mieście Kępice",     

 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice, ul. M. Buczka 1, 77 - 230 Kępice.        

 

7. Sposób realizacji Konkursu 

• Oceny obiektów dokona Komisja Konkursowa. 

• Komisja dokona przeglądu i oceny obiektów oraz dokumentacji pod względem 

zgodności z regulaminem. 

• Komisja oceniać będzie wizerunek obiektu ze zdjęć, oraz dokona oględzin 

zgłoszonych obiektów w terenie. 

8. Kryteria oceny obiektu 

• Prawidłowe rozplanowanie obiektu — 1-5 pkt. 

• Racjonalne urządzenie części wypoczynkowej — 1-5 pkt. 

• Dobór roślin zdobiących obiekt przez cały okres wegetacji - 1-5 pkt. 

• Estetyka i stan techniczny ogrodzenia - 1-5 pkt. (dotyczy ogrodów) 

• Kwietniki, skalniaki, murki kwiatowe, pergole i inne elementy architektury  

    ogrodowej- 1-5 pkt. 

• Trawniki i ich utrzymanie - 1-5 pkt. (dotyczy ogrodów) 

• Budowle ogrodowe i obiekty małej architektury – 1-5 pkt. 

• Ogólne wrażenie estetyczne — 1-5 pkt. 



3 

 

9. Nagrody 

• Dla zwycięzców i wyróżnionych w konkursie przewidziane są nagrody i dyplomy 

uczestnictwa w Konkursie. Nagroda główna to wycieczka dla członków rodziny do  

partnerskiego miasta, w terminie uzgodnionym z dyrektor Biblioteki. 

• Kolejność miejsc będzie wynikała z punktacji Komisji konkursowej. 

• Decyzje komisji są ostateczne. 

• Ogłoszenie wyników nastąpi podczas obchodów 50 - lecia nadania praw miejskich, 

dnia 27.05.2017r.  

• Idea konkursu oraz rozstrzygnięcie wyników popularyzowane będą na łamach prasy 

    samorządowej.  

 

 

 

10.  Terminy Konkursu 

        Termin zgłoszeń do konkursu  - do 10.05.2017r.  

        Wizja obiektów w terenie w miesiącu maju. 

       Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w 27.05.2017r podczas uroczystości     

Dni Kępic.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


