REGULAMIN KONKURSU
,,MÓJ KWIATOWY OGRÓD”

I. Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie.
II. Cel konkursu:
1. Budzenie wrażliwości na piękno otaczającego świata, jak i świadomości w zakresie wspólnego
działania na rzecz Gminy Rejowiec Fabryczny.
2. Aktywizacja najmłodszych mieszkańców w tworzeniu nowego wizerunku wsi oraz powiększanie
walorów krajobrazowych i estetycznych otoczenia.
3. Troska o ochronę środowiska, ład i porządek.
4. Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających wpływ na
podniesienie wyglądu i estetyki gminy.
5. Szerzenie wiedzy przyrodniczej oraz wspieranie rodzimych tradycji wśród najmłodszych.
6. Działania podejmowane w ramach realizacji celu konkursowego będą powodować wzrost
świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.
III. Przedmiot konkursu:
Konkurs organizowany jest w kategorii: najładniejszy ogródek kwiatowy.
IV. Uczestnicy konkursu:
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie z klas szkół podstawowych z gminy Rejowiec
Fabryczny.
2. Przedmiotem oceny są ogrody kwiatowe położone w granicach administracyjnych Gminy
Rejowiec Fabryczny.
3. Rodzice lub opiekunowie uczestnika konkursu, oświadczają, iż zapoznali się z postanowieniami
regulaminu i ponoszą odpowiedzialność za wszystkie dane wskazane w dokumentacji zgłoszenia.
V. Zgłoszenia:
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez przesłanie
wypełnionej deklaracji, stanowiącej załącznik nr.1 do niniejszego regulaminu w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 01.06.2020r.: drogą mailową na adres gokpawlow@op.pl. Bądź na adres Gminny
Ośrodek Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie, ul: Lubelska 23A, 22-170 Rejowiec
Fabryczny, z dopiskiem „Mój kwiatowy ogród”.
2. Szczegółowych informacji udzielą pracownicy GOK w Pawłowie pod nr tel: 825664603 w dni
powszednie od godz. 8 do 16.
VI. Komisja konkursowa
1. Komisja konkursowa powołana zostanie przez Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny.
2. Skład komisji konkursowej stanowią 3 osoby, która ze swojego składu wybiera
przewodniczącego.
3. Komisja konkursowa w uzgodnionym z właścicielem obiektu terminie, dokona wizytacji
zgłoszonego do udziału w konkursie obiektu.
4. W trakcie wizytacji zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna zgłoszonego ogródka
kwiatowego wraz z wizerunkiem uczestnika konkursu.
5. Członkowie komisji przyznają punkty w skali 0-5 za poszczególne elementy oceniane w kategorii:
- różnorodność gatunkowa roślinności,
- pomysłowość, - stan techniczny,

- estetyka otoczenia.
6. Komisja konkursowa decyduje w drodze głosowania w sprawach nieuregulowanych zapisami
niniejszego regulaminu.
7. Prace komisji kończy sporządzenie protokołu końcowego z całości prac.
VII. Kryteria oceny.
Zwycięża ogród, który otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów (łączna suma punktów wszystkich
członków komisji).
VIII. Nagrody
1. Dla zwycięzców w konkursie przewidziane są 3 nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone przez
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny podczas uroczystego podsumowania Konkursu. Pozostałym
uczestnikom wręczone zostaną dyplomy uczestnictwa w Konkursie.
2. Kolejność miejsc będzie wynikała z punktacji Komisji konkursowej.
3. Decyzje komisji są ostateczne.
4. Idea konkursu oraz rozstrzygnięcie wyników popularyzowane będą na łamach lokalnej prasy, na
stronie internetowej urzędu oraz na Facebooku.
IX. Terminy
1. Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu do 01.06.2020 r.
2. Wizja obiektów w terenie od czerwca– do końca sierpnia 2020 r.
3. Termin rozstrzygnięcia konkursu odbędzie się 1 września 2020r. podczas inauguracji nowego
roku szkolnego.

