
R E G U L A M I N 

Gminny Konkurs na „Najładniejszy ogródek w Gminie Iłowa 2017” 

organizowany  przez Burmistrza Iłowej – Pawła Lichtańskiego 

pod patronatem Szkółki Krzewów Ozdobnych „Pudełek” 

 

I Cele konkursu 

1. Ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego, estetyki i stanu środowiska  

w Gminie Iłowa.  

2. Promowanie postaw ekologicznych, własnej inwencji twórczej mieszkańców.  

3. Zachęta i mobilizacja do dbałości o utrzymanie czystości i porządku oraz podejmowanie  

przedsięwzięć organizacyjno - technicznych w ogrodach przydomowych oraz 

działkowych.  

II Kryteria oceny 

Komisja konkursowa dokona oceny wg kryteriów wskazanych poniżej przyznając punktację:  

1. Ogólny porządek w ogrodzie - wrażenie estetyczne 0 – 1 pkt.; 

2. Dobór gatunkowy drzew, krzewów, bylin, traw i kwiatów jednorocznych  

i wieloletnich 0-3 pkt.; 

3. Trawniki, zadrzewienie, ogródek skalny, rabaty kwiatowe, mała architektura 

ogrodowa 0-5 pkt.; 

4. Obiekty sanitarne – śmietnik, kompostownik 1-3 pkt.; 

5. Rękodzieło artystyczne w ogródku 1-3 pkt. 

Podczas prac komisji konkursowej wyłonione zostanie I miejsce oraz przyznane zostaną 

wyróżnienia.   

 

III Uczestnicy konkursu  

Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy Gminy Iłowa posiadający ogródek 

przydomowy lub działkowy.  

IV Organizacja konkursu:  

1. W konkursie mogą brać udział właściciele posesji i ogródków działkowych położonych 

na terenie Gminy Iłowa.  



2. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnika w terminie do 31 sierpnia 

2017r.  

3. Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika konkursu, adres, numer 

kontaktowy, adnotację „zgłoszenie do konkursu Najładniejszy Ogródek w Gminie 

Iłowa 2017”, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

oraz zgodę na wykorzystanie zdjęć ogródków.  

4. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w formie: 

- telefonicznej 68 368 14 00 (sekretariat UM), z podaniem wszystkich niezbędnych do 

zgłoszenia informacji; 

- e - mail: promocja@ilowa.pl; 

- pisemne na adres: Urząd Miejski w Iłowej, ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa; 

5.  W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miejskiego w Iłowej oraz ich 

małżonkowie. 

V Komisja konkursowa 

Komisja konkursowa zostanie powołana przez Burmistrza Iłowej. W skład komisji wejdą 

Burmistrz Iłowej, pracownicy Urzędu Miejskiego w Iłowej, przedstawiciel Szkółki Krzewów 

Ozdobnych „Pudełek”. 

VI Ważne terminy 

1. Powołana przez Burmistrza Iłowej komisja konkursowa dokona oceny ogródków 

terminie do 15 września 2017 r. wg kryteriów przedstawionych w pkt. III.  

2. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w Szkółce Krzewów 

Ozdobnych Pudełek, dnia 16 września 2017 r.  

VII Nagrody 

1. Za wyróżnione ogródki przyznane zostaną nagrody rzeczowe i dyplomy.  

2. Zgłoszenie ogródka do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego Regulaminu. 
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