REGULAMIN KONKURSU
„Najładniejszy ogród w Przeworsku” - edycja 2022 r.
I. Organizator konkursu
Burmistrz Miasta Przeworska.
II. Sponsorzy konkursu: Bricomarche Stamp sp. z o.o., WIALAN Langer i Wiatr sp. jawna,
Przeworska Gospodarka Komunalna sp. z o.o..
III. Cel i przedmiot konkursu:
 Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców do tworzenia u uatrakcyjniania terenów
zieleni oraz wyłonienie i nagrodzenie najładniejszych ogrodów z terenu Przeworska.
Poprawa estetyki miasta, zwiększenie bioróżnorodności, promocja pomysłowości,
nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających pozytywny wpływ na podniesienie
wyglądu i estetyki przestrzeni miejskiej.
 Przedmiotem konkursu jest ocena ogrodów m. in. pod względem estetyki roślinnej
i architektonicznej, pracochłonności oraz różnorodności w doborze gatunkowym.
IV. Czas trwania i kategorie.
1. Czas trwania konkursu: od 18.05.2022 r. do 31.10.2022 r.
2. Kategorie:
a) najładniejszy ogród przy domu jednorodzinnym
b) najładniejszy ogródek działkowy
c) najładniejszy ogród kolekcjonerski lub ogród przy budynku wielorodzinnym
d) najładniejszy balkon lub taras
V. Uczestnicy konkursu.
1. W konkursie mogą wziąć udział posiadacze wszystkich ogrodów zlokalizowanych
w granicach administracyjnych miasta Przeworska dbający o ogrody przydomowe,
działkowe, kolekcjonerskie lub przy budynkach wielorodzinnych, a także
zagospodarowane zielenią balkony lub tarasy.
2. Z konkursu wyłączeni są pracownicy Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
Przeworska oraz osoby zasiadające w Komisji Konkursowej.
VI. Zgłoszenie do konkursu.
1. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2
do zarządzenia nr 71/2022 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 21.04.2022 r..
2. Papierowe formularze zgłoszeniowe dostępne są w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta
Przeworska i Referacie Ochrony Środowiska (pok. 219 i 220) przy ul. Jagiellońskiej
10 w Przeworsku. Zgłoszenia w formie elektronicznej - do pobrania - na stronie
internetowej www.przeworsk.um.gov.pl, w zakładce aktualności, a także na grupie na
Facebooku pn: Przeworscy Pasjonaci Ogrodów.
3. Formularz zgłoszeniowy można składać na 3 sposoby:
a) skan podpisanego formularza zgłoszeniowego można przesłać na adres:
przyroda@przeworsk.um.gov.pl lub na Messengera grupy Przeworscy
Pasjonaci Ogrodów,
b) podpisany oryginał pozostawić w kancelarii ogólnej, na parterze Urzędu Miasta
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Przeworska, lub w Referacie Ochrony Środowiska (pok. 219 i 220),
c) podpisany formularz można wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Przeworska,
ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk.
4. Wypełnione i podpisane formularze należy składać w terminie do dnia 15 czerwca
2022 r.
Uwaga: osoby, które chcą zaprezentować komisji konkursowej swój ogród - w wersji
wiosennej – muszą złożyć formularze zgłoszeniowe w terminie do 24 maja
2022 r. zakreślając odpowiednią rubrykę w formularzu. Wizytacja w tych ogrodach
odbędzie się w terminie od 26 maja 2022 r. do 8 czerwca 2022 r. Dwukrotne
wizytowanie ogrodu nie ma wpływu na możliwość przyznawania przez komisję
większej ilości punktów, niż przewiduje regulamin.
VII.

Praca komisji konkursowej.
1. W skład komisji konkursowej wchodzą 4 osoby, z czego w oględzinach obiektów
zgłoszonych do konkursu będą uczestniczyły co najmniej 3 osoby.
2. Członkom komisji konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie za udział w jej
pracach.
3. Komisja konkursowa będzie pracowała w 2 etapach:
ETAP 1: w dniach 26 maja 2022 r. do 8 czerwca 2022 r. komisja konkursowa będzie
odwiedzać zgłoszone do 24 maja 2022 r. ogrody w wersji wiosennej.
ETAP 2: w okresie wakacyjnym komisja konkursowa przeprowadzi wizytację we
wszystkich ogrodach zgłoszonych do konkursu. Uczestnicy zostaną poinformowani
telefonicznie o terminie wizytacji.
4. W przypadku, gdy trzykrotna próba skontaktowania się z posiadaczem obiektu
zgłoszonego do konkursu nie powiedzie się lub gdy posiadacz/właściciel
nieruchomości odmówi wpuszczenia na teren obiektu komisji konkursowej – Uczestnik
zostaje zdyskwalifikowany z dalszego udziału w konkursie.

VIII.

Kryteria oceny ogródków przez komisję konkursową.

1. Każdy członek komisji konkursowej przyznaje punkty za poszczególne kryteria od 0 do 6.
O wyniku konkursu decydować będzie suma punktów przyznanych przez wszystkich
członków komisji.
2. W kategorii najładniejszy ogród przy domu jednorodzinnym:
 ogólne wrażenie estetyczne, ład i porządek nieruchomości
 zagospodarowanie ogródka roślinnością ozdobną
(różnorodność drzew, krzewów, pnączy, bylin, traw, kwiatów)
 aranżacja (pomysłowość) w rozmieszczeniu elementów ogrodu
 pracochłonność przy pielęgnacji ogrodu
 dodatkowe elementy małej architektury, detale ogrodowe
 walory użytkowe ogrodu
 estetyka i stan techniczny ogrodzenia (bezpieczeństwo na posesji)
 trawniki i ich utrzymanie
 samodzielny wkład w projektowanie i utrzymanie ogrodu
 ogólny klimat ogrodu, samopoczucie w jego wnętrzu
2

0-6 pkt
0-6 pkt
0-6 pkt
0-6 pkt
0-6 pkt
0-6 pkt
0-6 pkt
0-6 pkt
0-6 pkt
0-6 pkt

 walory ekologiczne (np. wykorzystanie deszczówki, kompostownik itp.) 0-6 pkt
Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 66 (niezależnie, czy ogród
jest wizytowany jedno, czy dwukrotnie).
3. W kategorii najładniejszy ogródek działkowy:
 ogólne wrażenie estetyczne, ład i porządek nieruchomości
0-6 pkt
 zagospodarowanie ogródka roślinnością ozdobną i użytkową
0-6 pkt
 stan uprawy warzyw i owoców
0-6 pkt
 pracochłonność przy pielęgnacji działki
0-6 pkt
 dodatkowe elementy małej architektury, detale ogrodowe
0-6 pkt
 racjonalne urządzenie części wypoczynkowej
0-6 pkt
 walory ekologiczne (np. wykorzystanie deszczówki, kompostownik itp.) 0-6 pkt
 wyjątkowy i sprawdzony przepis spożywczy z darów ogrodu
działkowego, lub na sposoby walki ze szkodnikami (itp.)
0-6 pkt
Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 48 (niezależnie, czy ogród
jest wizytowany jedno, czy dwukrotnie).
4. W kategorii najładniejszy ogród kolekcjonerski lub ogród przy budynku wielorodzinnym:
 aranżacja i rozplanowanie obiektu
0-6 pkt
 bogactwo gatunków i odmian grup roślinnych, kolekcje
0-6 pkt
 unikatowość zastosowanego materiału szkółkarskiego
0-6 pkt
 detale ogrodowe (ozdoby, dodatki, mała architektura, ścieżki itp.)
0-6 pkt
 wyjątkowa historia powstania ogrodu
0-6 pkt
 walory ekologiczne, bioróżnorodność
0-6 pkt
 ciekawostki ogrodowe w ogrodzie
0-6 pkt
 samodzielność w projektowaniu i utrzymaniu
0-6 pkt
Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 48 (niezależnie, czy ogród
jest wizytowany jedno, czy dwukrotnie).
5. W kategorii najładniejszy balkon lub taras
ukwiecenie, różnorodność w doborze roślinnym
0-6 pkt
ogólne wrażenie estetyczne, czystość
0-6 pkt
aranżacja balkonu, oryginalność
0-6 pkt
obiekty małej architektury, detale ogrodowe
0-6 pkt
walory ekologiczne
0-6 pkt
sprawdzone sposoby na kwitnienie kwiatów i ich dobrą kondycję
0-6 pkt
Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 36 (niezależnie, czy ogród
jest wizytowany jedno, czy dwukrotnie).







IX. Postanowienia końcowe.



Za przebieg konkursu odpowiedzialna jest komisja powołana zarządzeniem nr 71/2022
Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 21.04.2022 r..
Komisja jedno lub dwukrotnie (w zależności od terminu zgłoszenia) wizytuje zgłoszone
do konkursu ogrody, sporządza protokoły oceny (1 protokół dla 1 ogrodu, bez względu na
ilość wizytacji).
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Dokumentację fotograficzną – podczas oględzin komisji – wykonuje pracownik Referatu
Promocji Urzędu Miasta Przeworska.
Komisja konkursowa w uzgodnionym z posiadaczem obiektu terminie dokona wizytacji
zgłoszonego do konkursu ogrodu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć, nazwisk i adresów właścicieli
nagrodzonych ogrodów (m. in. na stronie internetowej miasta).
Uczestnik konkursu deklaruje, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia regulaminu
i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora na potrzeby
konkursu, w tym:
- zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz ulicy, na której zamieszkuje,
- zgodę na publikację zdjęć ogrodu uczestnika i przekazanie nieodpłatnie praw autorskich
do nich na rzecz organizatora konkursu.
Organizatorzy pokrywają koszty konkursu oraz zapewniają środki finansowe na
nagrody pieniężne oraz rzeczowe. Organizatorzy mogą pozyskiwać nagrody od
sponsorów. Udział w konkursie jest bezpłatny.
Decyzje komisji są ostateczne.
Liczba uczestników jest nieograniczona. Spośród zgłoszonych do konkursu obiektów
komisja wyłoni laureatów w każdej kategorii, którym przyznane zostaną nagrody.
Kolejność miejsc będzie wynikała z punktacji Komisji konkursowej. Wszyscy uczestnicy
otrzymają dyplomy uznania.
Komisja przyzna nagrody finansowe, rzeczowe i dyplomy w zależności od zgromadzonej
puli sponsorskiej i ilości zgłoszeń uczestników.
Rozstrzygnięcie konkursu: do końca października 2022 r.
Nagrody i dyplomy dla laureatów wręczane będą podczas spotkania okolicznościowego
w wyznaczonym przez Burmistrza terminie i miejscu, o którym wszyscy uczestnicy
zostaną poinformowani telefonicznie.
Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komisja konkursowa, której
decyzje są ostateczne.
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