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REGULAMIN  KONKURSU 

„Piękne ogrody wizytówką Gminy Hażlach 2017 r 

 

I ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

 

1.Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w  Hażlachu wraz ze Śląskim  

Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Cieszynie i Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu 

gminy. 

2.Konkurs jest organizowany corocznie, w obrębie sołectw gminy. 

3.Konkursem objęte są nieruchomości na terenie gminy będące własnością osób fizycznych. 

 

II CELE  KONKURSU 

 

1.Poprawa estetyki i porządku na terenie gminy. 

2.Rozbudzenie zamiłowania mieszkańców do piękna przyrody. 

3.Wzrost ilości pięknych ogrodów w gminie. 

 

III ZASADY  UDZIAŁU W  KONKURSIE 

 

1.Zgłosić swój udział w konkursie można w dwojaki sposób:  

a) za pośrednictwem Kół Gospodyń Wiejskich, które zgłaszają od 3 do 5 uczestników 

konkursu;  

b) indywidualnie  

2.Zgłoszenia należy składać na kartach zgłoszeń /wg. zał./ w Gminnym Ośrodku Kultury w 

Hażlachu do dnia 30 kwietnia 2017 r 

 

IV ZASADY  PRZEPROWADZENIA  KONKURSU 

 

1.Co roku przeprowadzane są dwa przeglądy ogrodów. 

a) wiosenny - do 31 maja 

b) letni - do 15 września. 

2.Przeglądów ogrodów dokonuje komisja konkursowa. 

3.Komisja konkursowa oceniając ogrody typuje najbardziej atrakcyjny ogród w każdym 

sołectwie. 

 

V KOMISJE  KONKURSOWE 

 

1.Komisje powoływane są corocznie przez dyrektora  GOK 

2.W skład Komisji wchodzą: 

a) przewodniczący  Komisji - przedstawiciel  GOK; 

b) sekretarz Komisji- przedstawiciel  ŚODR; 

c) trzech zmieniających się członków Komisji, w tym dwóch przedstawicieli sołectw 

biorących udział w konkursie. 
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3.Przewodniczący Komisji przed wyjazdem na przeglądy występuje do Wójta Gminy 

z prośbą o udostępnienie środka transportu. 

4.Komisja Konkursowa podczas przeglądów przyznaje punkty i wpisuje je w odpowiednie 

rubryki listy punktowej  /wzór listy zał.2/. Listę podpisują wszyscy członkowie Komisji. 

5.Po zakończeniu przeglądów przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenie Komisji, na 

którym Komisja zatwierdza listę końcową wyników konkursu. 

6.Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, do którego załącza się listy punktowe, listę 

zbiorczą i karty zgłoszeń do konkursu. 

7.W oparciu o powyższe dokumenty sekretarz Komisji występuje do dyrektora GOK 

z wnioskiem o zakup dyplomów  i nagród. 

 

VI ZASADY  OCENIANIA  W KONKURSIE 

 

1.Komisja konkursowa będzie oceniała ogrody według następującej skali ocen: 

a/byliny, kwiaty jednoroczne, drzewa i krzewy ozdobne - 20 pkt 

b/mała architektura  - 10 pkt 

c/ogólny efekt wizualny -  20 pkt 

 

 

VII NAGRODY  I  DYPLOMY 

 

1.Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe -krzewy i rośliny 

ozdobne. 

2.Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród nastąpi jesienią podczas spotkania z władzami 

gminy. 

3. Dodatkowo Komisja typuje  jeden  najatrakcyjniejszy ogród naturalistyczny w gminie 

i przyznaje nagrodę uznaniową taką jak dla zwycięzców zasadniczego konkursu. 

 

VIII POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 

1.Dopuszcza się trzykrotny udział w konkursie, pod warunkiem dokonania istotnych zmian  

w ogrodzie przed kolejnym zgłoszeniem. 

2.Zdobywcy pierwszych miejsc mogą zgłosić ponownie swój ogród do konkursu po co 

najmniej 3-letniej przerwie, pod warunkiem  zmiany charakteru ogrodu.  

3.Informacja o konkursie i jego wynikach będzie ogłoszona w „Wiadomościach Gminy 

Hażlach”, jak również .na stronie internetowej  GOK i Urzędu Gminy. 

 

Powyższy Regulamin zatwierdza Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy 

Hażlach. 

 

Zapraszamy wszystkie sołectwa do wzięcia udziału w konkursie. 

 

 

 


