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REGULAMIN KONKURSU

NAJPIĘKNIEJSZY ZAKĄTEK OGRODU
NAJŁADNIEJSZA KOMPOZYCJA ROŚLIN W POJEMNIKU
KAT. DLA DZIECI: W YHODOWANE Z NASIONKA

EDYCJA 2013
 Promocja wsi Głogoczów.
 Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających pozytywny wpływ na
podniesienie wyglądu i estetyki gminy.
 Poprawa estetyki miejscowości, dbałość o własną posesję i ogród.
 Podniesienie znaczenia słów: ekologia, segregacja śmieci, dbałość o środowisko.
 Wyłonienie i nagrodzenie najładniejszych zakątków w ogrodach Głogoczowian oraz najpiękniejszych
kompozycji kwiatowych Głogoczowa w roku 2013.
 Promocja pozytywnego zachowania dzieci i młodzieży
 Promocja strony www.glogoczow.pl
2. ORGANIZATOR KONKURSU I KOMISJA KONKURSOW A:
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa w partnerstwie z Domem
Kultury. W skład komisji konkursowej wchodzi: przedstawiciel Stowarzyszenia, przedstawiciel Domu Kultury,
osoba z doświadczeniem zawodowym z branży ogrodniczej oraz (z możliwością rezygnacji) zdobywcy I miejsc
w konkursie w roku 2012 w kategorii Najpiękniejszy Kwiat i Najładniejszy Ogród.
3. UCZESTNICY:
W konkursie mogą brać udział wszyscy właściciele posesji położonych w granicach administracyjnych wsi
Głogoczów. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej oraz zwycięzcy z roku 2012 w
kategorii Najpiękniejszy Kwiat i Najładniejszy Ogród.
Przystępując do konkursu uczestnik deklaruje, że wyraża zgodę na postanowienia regulaminu i oświadcza, że
ponosi odpowiedzialność za informacje podane w deklaracji przystąpienia do Konkursu. Uczestnik jednocześnie
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu, w tym:
 zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz potocznej nazwy dzielnicy wsi w której położony jest ogród
 zgodę na publikację zdjęć ogrodu i przekazanie praw autorskich do zdjęć na rzecz organizatora
konkursu
4. TRYB ZGŁASZANIA:
Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie deklaracji przystąpienia do Konkursu wg wzoru stanowiącego
załącznik do niniejszego regulaminu. Deklarację można pobrać ze strony internetowej www.glogoczow.pl
Do deklaracji należy dołączyć zdjęcia:
 w przypadku kategorii „Najpiękniejszy zakątek ogrodu” – max 5 zdjęć (z czego jedno zdjęcie
powinno zostać zatytułowane "główne" i będzie ono brało udział w głosowaniu internetowym.)
wybranego fragmentu ogrodu i może to być np. skalniak, rabata kwiatowa, oczko wodne, ogród
warzywny, sad itd.
 w przypadku kategorii „Najładniejsza kompozycja roślin w pojemniku” – max 5 zdjęć tej samej
kompozycji i może to być kompozycja z kwiatów, ziół, krzewów itd.
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1. CELE KONKURSU:
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 w przypadku kategorii „Wyhodowane z nasionka"– max 5 zdjęć przedstawiających kolejne etapy
rozwoju rośliny.
Ocenie będzie podlegać widok na zdjęciu. Komisja Konkursowa ma prawo dokonać oględzin ogrodów, jeżeli w
ocenie Komisji będzie to niezbędne do wyłonienia zwycięzców.
Zdjęcia należy złożyć w formie cyfrowej. W przypadku złożenia większej liczby zdjęć niż określona w
regulaminie, komisja ma prawo zdyskwalifikować zgłoszenie (lub wziąć pod uwagę kolejne zdjęcia do
maksymalnej ilości określonej w regulaminie). Zdjęcia nagrodzonych ogrodów i kompozycji roślin będą
opublikowane na stronie internetowej www.glogoczow.pl oraz w wydawnictwach i miejscach promujących wieś.
Jedna osoba może zgłosić się tylko w jednej kategorii konkursowej.
Zgłoszenia mogą być składane do dnia 31.08.2013 przez:
 właściciela posesji, współwłaściciela (oraz ich pełnoletnie dzieci)
 osoby trzecie (pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody właściciela posesji)
 w przypadku kategorii "Wyhodowane z nasionka" zgłaszającym jest dziecko za zgodą rodzica lub
opiekuna

5. NAGRODY, PROMOCJA W YNIKÓW KONKURSU
Ogłoszenie, regulamin, przebieg oraz wyniki konkursu popularyzowane będą na stronie internetowej
www.glogoczow.pl oraz w formie pisemnej ogłaszane w sposób zwyczajowo przyjęty (np. plakaty, ogłoszenia).
Organizator nagrodzi minimum 3 osoby w kategorii Najpiękniejszy Zakątek Ogrodu, minimum 1 osobę w
kategorii Najładniejsza kompozycja roślin w pojemniku oraz minimum 1 osobę w kategorii Wyhodowane z
nasionka. Odczytanie wyników oraz wręczenie nagród 19 września godz. 19:00 WDK. Lista laureatów będzie
zamieszczona na stronie internetowej www.glogoczow.pl oraz może być również opublikowana w prasie
lokalnej.
6. TERMINY KONKURSU
- od 1.06.2013 do 31.08.2013 - przyjmowanie zgłoszeń
- od 11.09.2013 do 18.09.2013 – głosowanie internautów
- 19.09.2013 godz. 19:00 – ogłoszenie wyników

-

7. POSTANOW IENIA KOŃCOW E
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.glogoczow.pl oraz w Domu Kultury. Regulamin wchodzi w
życie z dniem 1 czerwca 2013 i obowiązuje przez czas trwania konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do
nanoszenia zmian w Regulaminie.
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Zgłoszenia należy składać w Domu Kultury lub Bibliotece w godzinach otwarcia placówki w zaklejonej kopercie
(deklaracja przystąpienia do Konkursu oraz płyta CD) z napisem „Najpiękniejszy zakątek ogrodu” lub
„Najładniejsza kompozycja roślin w pojemniku” lub "Wyhodowane z nasionka" . Materiały można również wysłać
na adres: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów (decyduje
data wpływu do Stowarzyszenia). Materiały nie będą zwracane.
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DEKLARACJA PRZYST ĄPIENIA DO KONKURSU EDYCJA 2013

 NAJPIĘKNIEJSZY ZAKĄTEK OGRODU

(MAX. 5 ZDJĘĆ)

 NAJŁADNIEJSZA KOMPOZYCJA ROŚLIN W POJEMNIKU

(MAX.

5 ZDJĘĆ)

 WYHODOW ANE Z NASIONKA

(MAX. 5 ZDJĘĆ)

(ZAZNACZYĆ W ŁAŚCIW Ą, TYLKO JEDNĄ KATEGORI E KONKURSOW Ą)

……………………………………………………………………………………………….
IMIĘ I NAZW ISKO

……………………………………………………………………………………………….
nr telefonu (email)

Oświadczam, że jestem właścicielem posesji położonej w granicach administracyjnych wsi Głogoczów.
Zapoznałem się z postanowieniami regulaminu konkursu oraz deklaruję zgodę na oświadczenia zawarte w
regulaminie konkursu. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
organizatora, na potrzeby konkursu oraz jego kolejnych edycji, w tym:
 Zgodę na publikowanie mojego imienia i nazwiska oraz potocznej nazwy dzielnicy wsi, w której
położony jest ogród
 Zgodę na publikację zdjęć mojej posesji i przekazanie praw autorskich zdjęć na rzecz organizatora
konkursu

…………………………………………………………………
data i czytelny podpis uczestnika

…………………………………………………………………
KAT. WYHODOWANE Z NASIONKA; data i czytelny podpis Rodzica lub Opiekuna
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………………………………………………………………………………………………
adres wraz z nazwą dzielnicy

