REGULAMIN KONKURSU
Najpiękniejsza posesja wsi Małochwiej Mały
„Moja zielona posesja”
I. ORGANIZATOR KONKURSU:
Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo”
II.CEL ORGANIZACJI KONKURSU:
1. Podniesienie walorów estetycznych i ogólnego wyglądu wsi Małochwiej Mały oraz wzbogacenie
i uatrakcyjnienie jego wizerunku.
2.Upowszechnienie posesji pięknych, zadbanych, uporządkowanych i otoczonych zielenią.
3.Propagowanie działań proekologicznych.
4. Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających na celu pozytywny
wpływ na wygląd i estetykę wsi.
5.Kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek wsi.
2 Wyżej wymienione cele będą realizowane poprzez:
- utrzymanie czystości i porządku wokół posesji,
- nadania posesjom estetycznego wyglądu,
- uporządkowanie terenów przed posesją,
- zakładanie i wyeksponowanie rabat, trawników i utrzymanie ogrodzeń w należytym stanie
III. Warunki Konkursu.
1. Kryteria Oceny:
1.Oceny posesji dokonywać będzie Komisja Konkursowa w składzie minimum 3 osobowym.
2.Dokumentację konkursową stanowić będzie zdjęcie wykonane przez organizatora konkursu
podczas wizytacji w terenie zgłoszonych posesji.
3. Komisja konkursowa dokona oceny wg następujących kryteriów:
a)zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w tym różnorodność nasadzeń gatunków kwiatów, krzewów
i drzew
0- 6 pkt
b) urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku
0-6 pkt
c) estetyka ogrodzenia
0-6 pkt
d) ogólny wygląd posesji
0-6 pkt
e) przestrzeganie wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku
na terenie nieruchomości
0-6 pkt
f)dodatkowa punktacja za posesję na wsi
0-6 pkt
4)Posesje, które zostaną najwyżej ocenione otrzymają tytuł najpiękniejszej posesji wsi Małochwiej
Mały w 2020 roku, a władający otrzyma nagrodę określoną w dalszej treści niniejszego regulaminu.
2. Uczestnicy:
1) Udział w konkursie mogą wziąć mieszkańcy wsi Małochwiej Mały indywidualnie.
2) Właściciel lub użytkownik nieruchomości składając zgłoszenie do konkursu (według wzoru
stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu) akceptuje jego warunki i wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych.
3. Zgłoszenia:
1) Deklaracja udziału w konkursie następuje poprzez dostarczenie karty zgłoszeniowej (według wzoru
stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu).
Kartę zgłoszenia można dostarczyć osobiście do Pani Anny Szymańskiej – sołtysa wsi w godz. od
„Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Społecznych na lata 2014-2020.”
Partnerzy : BARR S.A., Gmina Zwierzyniec oraz Polskie Jagody. Operatorem projektu jest Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi
Biłgorajskiej oraz Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

16.00 do godz. 18.00 lub za pośrednictwem internetu na adres Stowarzyszenia:
www.rodzinnegniazdo.pl
2) Wzór karty zgłoszeniowej uprawniającej do wzięcia udziału w przedmiotowym konkursie
(wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu) dostępny jest:
a) u sołtysa wsi P. Anny Szymańskiej ,Małochwiej Mały 31,
b) na stronie internetowej Stowarzyszenia www.rodzinnegniazdo.pl
3) dodatkowe wyjaśnienia w sprawie konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 721 982 592
4) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do rozpatrywania zgłoszeń, które wpłyną do po
terminie wskazanym w niniejszym regulaminie.
4. Termin konkursu:
1.Konkurs trwa w miesiącu czerwcu i lipcu 2020 r.
2) Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń mija z dniem 31 maja 2020 roku.
3.Ocena Komisji Konkursowej 15 lipiec 2020 r.
4. Wybór nagrodzonych posesji 24 lipiec 2020 r.
5) Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas podsumowania projektu w dniu 1 sierpnia
2020 r.
IV.KOMISJA KONKURSOWA
1. Komisję Konkursową powołują organizatorzy konkursu w terminie do 10 lipca 2020roku.
V.NAGRODY
I miejsce otrzyma posesja, która uzyska największą ilość punktów,
II miejsce otrzyma posesja, która uzyska drugą co do ilości sumę punktów,
III miejsce otrzyma posesja, która uzyska trzecią co do ilości sumę punktów,
2. Komisja Konkursowa opublikuje dane o nagrodzonych posesjach i ich właścicielach na stronie
internetowej Stowarzyszenia www.rodzinnegniazdo.pl.
3. Przewiduje się, że nagrody i dyplomy zostaną wręczone w dniu 1 sierpnia 2020 r. podczas
podsumowania projektu.
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