Regulamin
Konkursu „Najładniejsza zagroda , posesja sołectwa Przelewice”
I. Cel konkursu :



Celem podstawowym konkursu jest podniesienie estetyki terenów prywatnych,
poprawa stanu sanitarno- higienicznego oraz organizowanie społeczeństwa w działaniach na
rzecz wizerunku miejscowości.
Założeniem konkursu jest mobilizacja mieszkańców do podejmowania prac
porządkowych, utrzymywania ładu , czystości i poprawy stanu sanitarno-higienicznego,
stworzenie warunków do rekreacji i wypoczynku oraz inicjowanie działań na rzecz rozwoju
wsi.

II. Organizacja konkursu :



Konkurs organizowany jest na szczeblu sołectwa .
Organizatorem konkursu jest Rada Sołecka Wsi Przelewice.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie :
W konkursie mogą wziąć udział właściciele wszystkich posesji i gospodarstw rolnych
położonych we wsi Przelewice, za wyjątkiem właścicieli posesji nagrodzonych w I, II lub III
edycji / właściciele posesji wyróżnionych mogą brać udział/.
Zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie dokonuje jej posiadacz bądź inny mieszkaniec wsi
Przelewice za zgodą jej właściciela, przez złożenie u Sołtysa Wsi Przelewice pisemnej
deklaracji według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (druki do
pobrania u Sołtysa bądź na stronie internetowej www. Przelewice.pl

IV.Terminarz konkursu :
do 28.06.2015 r - przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w konkursie
do 05.07.2015 r- oględziny
11.07.2014r. - ogłoszenie wyników i nagrody
V.Komisja konkursowa i kryteria oceny :
W skład Komisji wejdą cztery osoby.
W skład Komisji konkursowej nie mogą wchodzić : osoby biorące udział w konkursie.
Komisja dokonuje oceny zagród i posesji, po dokonanej lustracji w terenie według kryterium
punktacji
Kryteria oceny
- estetyka budynku mieszkalnego /0 - 5 pkt. /
- ład i porządek obejścia /0 – 5 pkt. /
- rabaty kwiatowe, trawniki /0 – 5 pkt./
- kącik wypoczynkowy, plac zabaw / 0 – 5 pkt. /
- inne elementy godne naśladowania / 0 – 5 pkt. /

VI.Nagrody i wyróżnienia :
 Za zajęcie I, II, i III miejsca właściciele posesji otrzymają nagrody rzeczowe.
Przewidziane są również nagrody pocieszenia.
VII.Promocja wyników konkursu :



Wyniki konkursu zostaną upublicznione na stronie internetowej Urzędu Gminy
Przelewice
Wyniki konkursu mogą być również ogłaszane w mediach lokalnych i
ponadlokalnych.

Sołtys Sołectwa Przelewice
Krzysztof Margiel

Załącznik nr 1
do regulaminu Konkursu
„Najładniejsza zagroda, posesja sołectwa Przelewice”

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

/miejscowość , data /

Komisja Konkursowa

DEKLARACJA
przystąpienia do IV edycji konkursu na „Najładniejsza zagrodę, posesję sołectwa Przelewice”
Zgłaszam do IV edycji konkursu na „Najładniejszą zagrodę, posesję sołectwa Przelewice”
ZAGRODĘ/POSESJĘ numer ....................................................................................
położoną w miejscowości Przelewice.
Właściciel ......................................................................................................................... ..

........................................................
podpis

