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Regulamin Konkursu na najpiękniejszy ogród przydomowy  

gmin Dobra i Blankensee 

 
1. Organizator konkursu: 

 

• Wójt Gminy Dobra 

• Burmistrz Gminy Blankensee 

2.    Cele konkursu:  

• Promocja Gmin Dobra i Blankensee 

• Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających 

pozytywny wpływ na podniesienie wyglądu i estetyki własnych posesji oraz całej 

gminy 

• Aktywizacja i integracja mieszkańców gmin Dobra i Blankensee 

• Promocja bioróżnorodności 

• Wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszych ogrodów przydomowych gmin Dobra  

     i Blankensee 

3. Uczestnicy: 

• W konkursie mogą brać udział wszyscy właściciele obiektów znajdujących się przy 
domach jednorodzinnych i wielorodzinnych położonych w granicach 
administracyjnych gmin Dobra i Blankensee. 

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

    konkursowej i ich rodziny  

• Uczestnik konkursu deklaruje, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia 

regulaminu i oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za wszystkie złożone 

oświadczenia. 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 i filmów ogrodu uczestnika i przekazanie nieodpłatnie    

  praw autorskich do nich na rzecz organizatora konkursu 

4. Tryb zgłaszania: 

• Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie deklaracji opracowanej wg wzoru 

stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. 
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• Deklarację można pobrać ze strony internetowej www.dobraszczecinska, 

www.blankensee.de lub www.gminadobra24.pl, www.mierzyn24.pl, 

www.bezrzecze24.pl 

• Do deklaracji należy dołączyć 3-5 zdjęć obiektu w formie cyfrowej w formacie jpg. 

Widok obiektu można również udokumentować w formie filmu, którego czas nie 

może przekroczyć 3 minut. Zdjęcia lub film 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 lub filmem należy przesłać drogą  

           elektroniczną na adres projektyue@dobraszczecinska.pl lub złożyć na nośniku CD  

            w Urzędzie Gminy w Wołczkowie, ul. Lipowa 51, w terminie od 12 do 28 maja 2014 . 

 

5. Sposób realizacji Konkursu 

• Oceny obiektów dokona 5 osobowa Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli 

organizatorów powołanych przez Wójta w drodze odrębnego zarządzenia. 

• Komisja dokona przeglądu i oceny obiektów oraz dokumentacji pod względem 

zgodności z regulaminem. 

• Komisja oceniać będzie wizerunek obiektu ze zdjęć lub filmu na podstawie 

kryteriów określonych w pkt. 6. 

• Do dnia 3 czerwca 2014 r. ze wszystkich zgłoszonych w wyznaczonym terminie 

ogrodów Komisja Konkursowa wybierze 5 obiektów. 

• W dniach od 4 do 10 czerwca Komisja Konkursowa dokona oględzin zgłoszonych 

ogrodów w terenie, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z właścicielem 

obiektu. 

• Ogłoszenie wyników konkursu, wystawa zdjęć nagrodzonych ogrodów oraz 

wręczenie nagród będzie miało miejsce 14 czerwca 2014 r. podczas „Festiwalu 

Róż” w Folwarku „Skarbimierz”. 

• Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

6. Kryteria oceny obiektu 

• Estetyka zagospodarowania ogrodu i jego funkcjonalność (ogólne wrażenie) — 1-5 pkt. 

• Bioróżnorodność - 1-5 pkt. 

• Estetyka przed posesją – 1-5 pkt. 

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

    ogrodowej- 1-5 pkt. 

• Ogród przyjazny ptakom i owadom pożytecznym – 1-5 

• Róże w ogrodzie – 1-5 
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7. Nagrody 

• Dla zwycięzców w konkursie przewidziane są statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe 

wręczone przez Wójta Gminy Dobra oraz Burmistrza Blankensee podczas „Festiwalu 

Róż”. Pozostałym uczestnikom wręczone zostaną pamiątkowe dyplomy.  

• Kolejność miejsc będzie wynikała z punktacji Komisji konkursowej. 

• Decyzje komisji są ostateczne. 

• Idea konkursu oraz rozstrzygnięcie wyników popularyzowane będą na łamach prasy 

    oraz na portalach internetowych. 

 

 

   

Wójt Gminy Dobra                                                                                Burmistrz Blankensee 

 

 

  


