ZARZADZENIE Nr 41/2011
Wójta Gminy Bransk
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie: ogloszenia konkursu i regulaminu pn "Najpiekniejszy Ogród Gminy
Bransk 2011 r."

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z póznozm.)

zarzadzam, co nastepuje:
§1.
Oglaszam konkurs pn. "Najpiekniejszy Ogród Gminy Bransk 2011 r."
§ 2.
Ustalam regulamin konkursu stanowiacy zalacznik do niniejszego zarzadzenia.
§ 3.
Wykonanie zarzadzenia powierza sie dla Wójta Gminy Bransk
§ 4.
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

mgr Krzysztl

-

Zalacznik nr l
do Zarzadzenia Nr 41/2011
Wójta Gminy Bransk
z dnia 21 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu pn. "Naj piekniejszy Ogród Gminy Bransk 2011 r."
l. Organizator konkursu: Wójt Gminy Bransk
2. Cele konkursu:
a) promocja pomyslowosci oraz nowatorskich rozwiazan dekoracyjnych stosowanych
przez mieszkanców Gminy Bransk w swoich ogrodach, majacych pozytywny wplyw
na podniesienie wygladu i estetyki gminy,
b) poprawa estetyki miejscowosci, dbalosc o wlasna posesje i ogród,
c) wylonienie i nagrodzenie najpiekniejszych ogrodów z terenu Gminy Bransk
3. Uczestnicy:
a) w konkursie moga brac udzial wszyscy wlasciciele ogrodów zlokalizowanych na
terenie Gminy Bransk
b) w konkursie nie moga brac udzialu czlonkowie Komisji Konkursowej.
c) przystepujac do konkursu uczestnik przyjmuje wszystkie postanowienia niniejszego
regulaminu oraz wyraza zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
organizatora na potrzeby konkursu, w tym na publikacje imienia i nazwiska oraz zdjec
ogrodu.
4. Tryb zglaszania:
a) warunkiem udzialu w konkursiejest zgloszenie wedlug wzoru stanowiacego zalacznik
nr l do niniejszego regulaminu.
b) druk zgloszenia mozna pobrac ze strony internetowej Urzedu Gminy Bransk
www.bip.ug.bransk.wrotapodlasia.pl oraz w Urzedzie Gminy Bransk - pokój Nr 9
c) do zgloszenia nalezy dolaczyc 5 zdjec ogrodu w formie papierowej, w formacie nie
wiekszym niz A4 oraz na nosniku elektronicznym (CD).
d) Zgloszenia z inna iloscia zdjec oraz w wiekszym formacie nie beda rozpatrywanie.
e) Zdjecia powinny przedstawiac najatrakcyjniejsze czesci ogrodu lub elementy w
ogrodzie, a co najmniej jedno powinno przedstawiac ogólny widok ogrodu, gdyz w
pierwszej ocenie bedzie podlegac widok na zdjeciach, wg których wybrane zostana
ogrody do bezposredniej oceny Komisji Konkursowej
f) dokonujac oceny ogrodów komisja konkursowa, w uzgodnionym z wlascicielem
terenu terminie dokona wizytacji zgloszonego do udzialu w konkursie ogrodu
g) zgloszenia nalezy skladac w Urzedzie Gminy Bransk w Biurze Obslugi Interesanta lub
przeslac poczta na adres : Urzad Gminy Bransk ul. Rynek 8, 17-120 Bransk w
kopercie z napisem konkurs pn. "Najpiekniejszy Ogród Gminy Bransk 2011
r."(decyduje data wplywu do urzedu).
h) zgloszenia moga byc skladane w czasie trwania konkursu przez wlasciciela lub
wspólwlascicieli ogrodu.
i) organizator nie zwraca dostarczonych materialów
5. Sposób realizacji konkursu:
a) oceny ogrodów dokona powolana przez Wójta Gminy Bransk Komisja Konkursowa,
b) Komisja dokona przegladu i oceny zgloszen oraz dokumentacji pod wzgledem
zgodnosci z regulaminem.
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6. Kryteria oceny:
a) dobór roslin zdobiacych ogród przez caly okres wegetacji od 0-5 pkt,
b) mala architektura a w tym: ogrodzenia, lawki, schody, altany, pergole, rzezby,

oswietlenie,skalniaki,zabawkiitp. od O- 5 pkt,
c) trawniki i ich utrzymanie od O- 5 pkt,

d) ciekawerozwiazaniazagospodarowaniaogroduod O- 5 pkt,
e) ogólnewrazenieestetyczneod O- 5 pkt.
7. Nagrody:
a) w konkursie przewiduje sie przyznanie trzech nagród rzeczowych za zajecie I, II i III
mIeJsca,
b) kolejnosc miejsc bedzie uzalezniona od ilosci przyznanych punktów,
8. Wyniki konkursu:
a) ogloszenie, regulamin, przebieg oraz wyniki konkursu zamieszczone beda na stronie
internetowej oraz ogloszone w sposób zwyczajowo przyjety,
b) lista laureatów oraz zdjecia beda zamieszczone na stronie internetowej Urzedu Gminy.
9. Czas trwania konkursu: czerwiec 2011 r. - sierpien 2011 r.
10. Harmonogram konkursu:
a) 22. 06.2011 r. - ogloszenie konkursu,

b) do 31.07.2011r. - przyjmowaniezgloszen,
c) do 19.08.2011 r. - ocena ogrodów przez Komisje - wizja w terenie,
d) 28. 08. 2011 r. - ogloszenie wyników i wreczenie nagród odbedzie sie na Festynie
Rolnika i Przedsiebiorcy w Gminnym Osrodku Upowszechniania Kultury im. Anny
Dernowskiej w Kalnicy
11. Komisje Konkursowa powoluje organizator.
a) Nagrody przyznaje komisja konkursowa
b) Komisja konkursowa podejmuje decyzje zwykla wiekszoscia glosów.
c) W przypadku równej ilosci glosów decyduje glos Przewodniczacego prowadzacego
posiedzenie.
d) Decyzje Komisji sa ostateczne i nie podlegaja zaskarzeniu.

12. Zastrzega sie mozliwosc zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu.
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Zalacznik Nr l
do Regulaminu konkursu pn
"Najpiekniejszy Ogród Gminy Bransk 2011 r."

Zgloszenie do konkursu pn. "Naj piekniejszy Ogród Gminy Bransk 2011 r."

1. Imie i nazwisko wlasciciela ogrodu:
.......................................................................................................................................................

2. Adres ogrodu:
.......................................................................................................................................................

3. Adres korespondencyjny Gezelijest inny niz ogrodu):
.......................................................................................................................................................

4. Nr telefonu (e-mail)

......................................................................

Oswiadczam, ze:

- zapoznalem sie z regulaminem konkursu,

- wyrazam

zgode na sfotografowanie mojego ogrodu oraz podanie tych fotografii wraz z
danymi osobowymi do publicznej wiadomosci, przetwarzanie przez organizatora moich
danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póznozm.) dla celów niezbednych do
realizacji czynnosci zwiazanych z konkursem.
...............................................................................

data i podpis
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