
Regulamin Konkursu pn.: „Najpiękniejszy balkon i rabata – Kętrzyn 2018” 
 

§ 1. 
ORGANIZATOR KONKURSU 
1.Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta Kętrzyn. 
 

§ 2. 
CELE KONKURSU 
1.  Zachęcenie mieszkańców Kętrzyna do dbałości o estetykę swojego miejsca zamieszkania. 
2.  Poczucia identyfikacji z miejscem zamieszkania i troski o jej rozwój i wygląd. 
3.  Aktywizacja mieszkańców Kętrzyna. 
 

§ 3. 
KATEGORIE KONKURSOWE 
Konkurs będzie rozstrzygany w dwóch kategoriach: 
►  I kategoria: rabata 
► II kategoria: balkon 
 

§ 4. 
PRZEDMIOT KONKURSU 
Przedmiotem Konkursu będzie wybór najładniejszych rabat i balkonów na terenie miasta Kętrzyn. 
 

§ 5. 
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie  jest złożenie  
FORMULARZA ZGŁOSZENIA  do dnia 24 lipca 2018 r. w biurze obsługi interesantów Urzędu 
Miasta Kętrzyn przy ul. Wojska Polskiego 11 w Kętrzynie. 
Uwaga! 
1.  Wymagane jest czytelne i kompletne (wszystkie rubryki) wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 
2. Zgłoszenia niezawierające pełnych danych nie będą uprawniały do udziału w Konkursie. 
W przypadku nieposiadania adresu e-mail należy w odpowiedniej rubryce wpisać BRAK. 
 

§ 6. 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
1. Do Konkursu można zgłaszać rabaty i balkony w domach jedno- i wielorodzinnych, położonych na 
terenie miasta Kętrzyn. 
2. Technika i sposób upiększenia rabat i balkonów jest dowolna. 
3. Ilość i dobór gatunkowy roślin oraz wykorzystanie materiałów dekoracyjnych  również dowolne. 
4. Warunkiem niezbędnym uczestnictwa w Konkursie jest złożenie prawidłowo wypełnionego 
zgłoszenia w wyznaczonym terminie i miejscu. 
5. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy miasta Kętrzyn: 
•  Uczestnik może wziąć udział w 1 kategorii konkursu 
•  Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu 
•  Uczestnik wyraża zgodę na publikację imienia, nazwiska, miejsce zamieszkania 
•  Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć  
 

§ 7. 
HARMONOGRAM KONKURSU 
Do 02.07.2018 Ogłoszenie konkursu 
Do 24.07.2018 Przyjmowanie zgłoszeń 
Do 10.08.2018 Sporządzenie listy zgłoszonych do konkursu osób 
Do 10.08.2018 Powołanie komisji konkursowej i Bezpośrednia ocena

zgłoszonych do Konkursu rabat i balkonów - wykonanie 
zdjęć i sporządzenie protokołów.  



O wizycie jurorów właściciele zgłoszonych do Konkursu 
rabat i balkonów zostaną powiadomieni wcześniej. 

Do 15.08.2018 Rozstrzygnięcie konkursu przez powołaną komisję 
Wrzesień 2018 Ogłoszenie na stronie www.miastoketrzyn.pl zwycięzców w 

poszczególnych kategoriach i uroczyste wręczenie nagród  
 
 

§ 8. 
KOMISJA KONKURSU 
1.  Organizator powoła komisję konkursową, która dokona oceny zgłoszonych do Konkursu 
rabat i balkonów. 
2. Kryteria oceny: 
► ogólne wrażenie 
estetyczne 
(0-5 pkt.) 
► różnorodność 
gatunków roślinnych 
(0-5 pkt.) 
► kompozycja 
kolorystyczna 
(0-5 pkt.) 
► oryginalność 
i pomysłowość 
(0-5 pkt.) 
 

§ 9. 
NAGRODY KONKURSU 
1. Laureaci Konkursu (miejsce od I do III, w każdej kategorii) otrzymają nagrody w postaci książek, 
albumów oraz artykułów ogrodniczych. 
2. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 
 

§ 10. 
PRZEPISY KOŃCOWE 
1.  Organizator zastrzega sobie prawo do: 
a) zmiany regulaminu Konkursu; 
b) umieszczenia zdjęć rabat i balkonów w ramach Konkursu na stronie Urzędu Miasta w Kętrzynie: 
www.miastoketrzyn.pl  
2. W sprawach szczegółowych związanych z Konkursem należy kontaktować się z Wydziałem 
Ochrony Środowiska i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta pod numerem telefonu 89 752 05 54. 
 


