
                                
 

Projekt „Pogranicze pięknieje- Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 

Parterami projektu są Gmina Wachau i Stowarzyszenie Seifersdorfer Thal  e.V. 

 

    

 

REGULAMIN KONKURSU NA 

Najpiękniej ukwiecone miejsce w Gminie Iłowa 

 

 I. Cel konkursu. 

 

Podniesienie estetyki Gminy Iłowa, jako najbliższego otoczenia Parku Dworskiego w Iłowej. 

 

 

 II. Organizatorzy: 

 

Burmistrz Iłowej 

 

 

 III. Uczestnictwo i zasady konkursu. 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gminy Iłowa posiadający ogrody 

przydomowe oraz ukwiecone balkony. 

2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: 

a. najładniejszy ogród, 

b. najładniejszy balkon. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie zgłoszenia (zał. nr.1) 

zawierającego:  

a. imię i nazwisko, 

b. adres, 

c. numer telefonu, 

d. kategorię konkursową, 

e.  zgodę na sfotografowanie ogrodu/balkonu i podanie wyników konkursu do publicznej 

wiadomości 

oraz złożenie go w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Iłowej, ul. Żeromskiego 27, 68-120 

Iłowa, , w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek-piątek od 

7:30 do 15:30. 

4. Zgłoszenia udziału w konkursie można składać do 19 lipca 2013 r.  
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5. Kartę zgłoszenia można pobrać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Iłowej, lub pobrać 

ze strony www.ilowa.pl. 

6. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden ogród lub jeden balkon. 

7. Do konkursu można zgłaszać jedynie ogrody i balkony upiększone żywą zielenią 

8. Z konkursu wyłączeni są pracownicy Urzędu Miejskiego w Iłowej. 

9. Komisja konkursowa oceni zgłoszone do konkursu ogrody i balkony w terminie od 29 

lipca 2013r. do 2 sierpnia 2013r. 

10. Spośród zgłoszonych do konkursu obiektów komisja wyłoni 4 najpiękniejsze ogrody i 4 

najpiękniejsze balkony. 

9.  Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas imprezy Jesień 2013. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do sfotografowania zwycięzców oraz podania 

wyników do publicznej wiadomości. 

12. Właściciele ogrodów i balkonów, zgłoszeni do konkursu będą powiadomieni telefonicznie 

o terminie wizyty komisji konkursowej. 

 

 

IV. Komisja Konkursowa.  

 

1. Wyboru najbardziej ukwieconego miejsca w  Gminie Iłowa dokona 6-osobowa Komisja 

2. Komisja Konkursowa zostanie powołana przez organizatora. 

3. Członkami Komisji Konkursowej będą osoby spoza Gminy Iłowa, 

4. Komisja Konkursowa sporządzi pisemny protokół z przeprowadzonego konkursu.  

 

 

V Kryteria oceny: 

 
  ogólne wrażenie estetyczne : skala punktowa 1-5  

 ilość roślin: skala punktowa 1-5 

  różnorodność gatunków : skala punktowa 1-5 

  kompozycja kolorystyczna skala punktowa 1-5 

  nasadzenie roślin ozdobnych i ich utrzymanie : skala punktowa 1-5 

 rozmieszczenie roślin : skala punktowa 1-5 

  inne elementy dekoracyjne (kwietniki, trejaże itp.), pomysłowość i oryginalność 

rozwiązań : skala punktowa 1-5 
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 estetyka wykonania:  skala punktowa 1-5 

  stan techniczny i estetyczny otoczenia : skala punktowa 1-5 

 

VI Złożenie karty konkursowej oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 


