
 

Załącznik do zarządzenia  nr 215/2017 
Wójt Gminy Kotlin z dnia 12 lipca  2017 r. 

R E G U L A M I N  

KONKURSU „PIEKNO NASZEJ GMINY” 
 

1. Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców  Gminy do poprawy  estetyki  swojego otoczenia. 

2. Organizatorem i fundatorem nagród jest Wójt Gminy Kotlin. 

3. Przedmiotem konkursu są ogródki  przydomowe. 

4. W konkursie mogą wziąć udział właściciele wszystkich ogrodów z terenu gminy Kotlin, którzy 

samodzielnie urządzali swój ogród (bez pomocy specjalistów w dziedzinie projektowania 

ogrodów).  

5. W konkursie nie mogą wziąć udziału laureaci pierwszych  miejsc w poprzednich edycjach 

konkursów.  

6. Komisja konkursowa przeprowadzi objazd zgłoszonych ogródków  w dniach 3 – 4 sierpnia 2017r.  

7. Ocena  ogródków przydomowych nastąpi o kryteria i skalę ocen: 

 0-10 pkt. ogólne wrażenie  estetyczny,    

 0-10 pkt. ogród kwiatów,  

 0-10 pkt różnorodność krzewów, zadrzewienia. 

8. Komisja konkursowa dokona oceny,  w składzie: 

 Hieronim Adamski – przewodniczący Komisji  Rady Gminy, 

 Beata Skowrońska  - radna Rady Gminy, 

 Justyna Zawieja – pracownik Urzędu Gminy Kotlin, 

9. Warunkiem niezbędnym do zakwalifikowania się do konkursu jest złożenie karty zgłoszenia 

(załącznik do regulaminu), w terminie do dnia 31 lipca 2017 r. w sekretariacie  Urzędu Gminy 

Kotlin  lub  u sołtysa wsi.  

10. Przystępując do konkursu uczestnicy deklarują, że wyrażają zgodę na: 

 publikację imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, 

 rejestrację fotograficzną oraz nieodpłatne wykorzystanie fotografii do celów promocji 

Gminy. 

11. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia. 

12. Ogłoszenie wyników oraz  wręczenie nagród odbędzie się podczas obchodów Dnia Kotlina- 

Święta Pomidora   w dniu   26 sierpnia 2017 r.  

 

            

 

 

 

 



 

Załącznik do regulaminu konkursu 

KARTA  ZGŁOSZENIA 
DO KONKURSU „PIĘKNO NASZEJ GMINY” 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko zgłaszającego) 
 

………………………………………………………………………………………………………             …………………………………… 

                                               (adres)                                                                               (nr telefonu) 

 

Zgłaszam do konkursu  PIĘKNO NASZEJ GMINY  : 

 

• ogródek przydomowy 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na: 

 przetwarzanie danych osobowych na cele konkursu, 

 rejestrację fotograficzną oraz nieodpłatne wykorzystanie fotografii do celów promocji 

Gminy. 

 

Termin składania kart zgłoszenia upływa z dniem  31 lipca 2017r.  
  

 

 

 

………………………………………………………………………………… 
                                     (podpis) 

 


