REGULAMIN KONKURSU ” NAJŁADNIEJSZA POSESJA”

I. Cel organizacji konkursu:
1. Celem organizacji konkursu jest podniesienie walorów estetycznych oraz ogólnego wyglądu
„starej części” wsi, a także zapewnienie bardziej atrakcyjnych warunków do rekreacji i
wypoczynku mieszkańców. Konkurs, poprzez współzawodnictwo, ma także na celu
kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek naszej
miejscowości.

2. Wyżej wymienione cele będą realizowane poprzez:
•
•
•
•
•
•

uporządkowanie terenów podwórek, usunięcie szpecących elementów i obiektów,
zakładanie i wyeksponowanie ogrodów kwiatowych, rabat, trawników przy domach
jednorodzinnych i blokach,
dekorowanie balkonów i parapetów okiennych kwiatami,
utrzymanie czystości i porządku na terenie posesji,
konserwację elewacji budynków i utrzymanie ogrodzeń w należytym stanie
uporządkowanie i utrzymanie porządku na terenie przylegającym bezpośrednio do posesji

II. Organizator Konkursu
Organizatorem konkursu jest Rada Sołecka miejscowości Krępa Słupska oraz Stowarzyszenie
„Nasza Krępa”.

III. Warunki Konkursu
1. Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać u Sołtysa – Jana Mądrego do dnia 15 maja po
ogłoszeniu Konkursu.
Zgłoszenia składają :
• właściciel lub użytkownik nieruchomości,
• każdy mieszkaniec.
2. Organizator może również samodzielnie wytypować nieruchomość do udziału w konkursie,
w przypadku jej nie zgłoszenia przez właściciela lub użytkownika, jeśli posesja ta zdaniem
Organizatora jest zadbana w sposób wyróżniający.
3. Organizator może przyznać nagrodę specjalną za „Najoryginalniejszy element ozdobny na
posesji”.
4. Konkurs trwać będzie od 1 czerwca do 20 sierpnia.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 sierpnia, a wręczenie nagród odbędzie się na
Dożynkach Gminnych.

5. Organizatorzy konkursu nie mogą brać w nim udziału.
6. Laureaci bieżącej edycji konkursu nie mogą brać udziału w konkursie w roku następnym.

IV. Ustala się następujące kryteria
•
•
•
•
•

wygląd i ogólne wrażenie,
ukwiecenie (kolorystyka, dobór roślinności),
ogródek ozdobny (wygląd ogólny, dobór roślin),
czystość, malowanie, estetyka ogrodzenia,
porządek na posesji, podwórku, a także w bezpośrednim sąsiedztwie.

V. Komisja konkursowa
1. Komisję Konkursową tworzą Organizatorzy i sponsorzy
2. W czasie trwania konkursu Organizator dokona oceny i przeglądu posesji biorących udział w
konkursie.
3. Z każdego przeglądu posesji Organizator sporządza protokół oraz arkusz oceny w oparciu o
kryteria określone w rozdziale IV regulaminu.
4. Przeglądu posesji Organizator dokonuje w co najmniej 2‐osobowym składzie.
5. Sprawozdanie opisowe oraz arkusze oceny z poszczególnych nieruchomości, wraz z
propozycjami przyznania nagród Organizator przedkłada Wójtowi Gminy.

VI. Nagrody

1. Przyznane zostaną nagrody za I, II i III miejsce.
2. Przewiduje się możliwość przyznania wyróżnień.
3. Organizator opublikuje dane o nagrodzonych posesjach i ich właścicielach w prasie lokalnej i
gminnej (po uzyskaniu ich zgody).
4. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone podczas Dożynek Gminnych..

