
REGULAMIN
Konkursu „Zielony Zakątek ”

§ 1.

Organizatorzy konkursu:
1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIONIER” w Kętrzynie
2. Burmistrz Miasta Kętrzyn

§ 2.

Celem konkursu jest:
1. Zachęcenie mieszkańców Kętrzyna i członków Spółdzielni do dbałości o estetykę swojego

miejsca zamieszkania.
2. Urządzenie i ukwiecenie balkonów oraz zagospodarowanie i ukwiecenie rabatek (ogródków

przyblokowych, przydomowych) na terenie Kętrzyna oraz spółdzielczych osiedli w Korszach i
Reszlu.

3. Oceniane będą w szczególności:
 estetyka  wykonania  i  rozmieszczenie  skrzynek  kwiatowych,  donic  (kolorystyka,

pomysłowość aranżacji) na balkonie oraz estetyka i kolorystyka urządzonej rabaty lub
ogródka,

 stan i  dekoracyjność ukwiecenia na balkonie i  rabacie, ogródku (ilość, rodzaj i  dobór
gatunków  i  kompozycji  kwiatowych,  aranżacje  roślin  piennych  i  kaskadowych,
oryginalność dokonanych nasadzeń kwiatów i krzewów, roślin okrywowych i płożących,
iglaków),

 drobne elementy dekoracyjne, np.: drabinki, kwietniki, mini pergole, oświetlenie, 
 ogólna czystość i estetyka balkonu oraz systematyczność pielęgnacji rabaty lub ogródka.

§ 3

Kategorie konkursowe:
Konkurs rozstrzygany będzie w dwóch kategoriach:
I kategoria – balkon
II kategoria – rabata

§ 4

Przedmiotem konkursu  będzie  wybór najładniejszych balkonów i  rabat  – ogródków na terenie
Kętrzyna oraz spółdzielczych osiedli w Korszach i Reszlu.



§ 5

Harmonogram konkursu:
1. Ogłoszenie konkursu – do dnia 21.06.2019r.
2. Przyjmowanie zgłoszeń – do dnia 15.07.2019r.
3. Powołanie komisji konkursowej – do dnia 16.07.2019 r. 
4. Sporządzenie listy zgłoszonych do konkursu osób – do dnia 22.07.2019r.
5. Wykonanie zdjęć– do dnia 29.07.2019r.
6. Sporządzenie protokołów - do dnia 09.08.2019r.
7. Organizator  konkursu  powiadomi  osoby  nagrodzone  i  wyróżnione  o  terminie  rozdania

nagród.  Wyniki  konkursu  zostaną  ogłoszone  podczas  uroczystego  spotkania  finalistów
konkursu w amfiteatrze w Kętrzynie.

§ 6

Zgłoszenie do konkursu:
1. Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest  złożenie  Karty  Zgłoszeniowej  wg  wzoru

stanowiącego załącznik do regulaminu w terminie do dnia 15.07.2019 r.
2. Wymagane jest czytelne i kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenie

niezawierające  pełnych  danych  nie  będą  uprawniały  do  udziału  w  konkursie  (wszystkie
rubryki).

3. Wymagane  jest  udzielenie  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  oraz  wizerunku
uczestnika w celu realizacji postanowień konkursu.

4. Prawidłowo  wypełnione  karty  zgłoszeniowe  należy  składać  do  Administracji  osiedli
spółdzielczych lub w biurze obsługi interesantów Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego
11 w Kętrzynie.

§ 7

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Do  konkursu  można  zgłaszać  balkony  i  rabaty  w  budynkach  jedno  i  wielorodzinnych,

położonych w Kętrzynie oraz budynkach spółdzielczych w Reszlu i Korszach.
2. Technika i sposób upiększenia balkonów i rabat jest dowolna.
3. Ilość i dobór gatunkowy roślin oraz wykorzystanie materiałów dekoracyjnych dowolny.
4. Warunkiem niezbędnym uczestnictwa w konkursie jest złożenie prawidłowo wypełnionego

zgłoszenia w wyznaczonym terminie i miejscu.
5. W konkursie mogą brać udział  wszyscy mieszkańcy Kętrzyna i  mieszkańcy spółdzielczych

osiedli w Reszlu i Korszach.
6. Uczestnik może wziąć udział tylko w jednej kategorii.

§ 8

Komisja konkursowa:
1. Organizatorzy konkursu powołują komisję konkursową, która dokona oceny zgłoszonych do

konkursu balkonów i rabat.
2. Kryteria oceny:

 ogólne wrażenie estetyczne (0 – 5 punktów),
 różnorodność gatunków roślin (0 – 5 punktów),
 kompozycja kolorystyczna (0 – 5 punktów),
 oryginalność i pomysłowość (0 – 5 punktów).

1. Suma uzyskanych punktów stanowi ocenę końcową decydującą o finale konkursu.



§ 9

Nagrody konkursu:
1. Laureaci konkursu otrzymają drobne nagrody w postaci publikacji, artykułów ogrodniczych

lub bonów towarowych.
2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

§ 10

Przepisy końcowe:
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamiany regulaminu konkursu.
2. W celu uzyskania szczegółowych informacji związanych z konkursem należy kontaktować się

z:
 administracjami poszczególnych osiedli spółdzielczych:

os. Moniuszki tel. 89 751 74 67, 
os. Sikorskiego tel. 89 751 46 68, 
os. Piastowskie tel. 89 752 66 73, 
os. Korsze i os. Reszel 89 751 74 68 

 Wydziałem  Infrastruktury  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska  Urzędu  Miasta  pod
numerem telefonu 89 752 05 54.

   Spółdzielnia Mieszkaniowa                                                                             Urząd Miasta
  „PIONIER” w Kętrzynie                                                                                        Kętrzyn



Załącznik do regulaminu konkursu
„Zielony Zakątek”

Zgłoszenie udziału w konkursie 
„Zielony Zakątek”

Imię i nazwisko

Adres
korespondencyjny

Telefon kontaktowy

e-mail

Kategoria □rabata*)                                  □balkon*)

*) należy zaznaczyć właściwą kategorię

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych, publikację mojego wizerunku oraz rabaty/balkonu w mediach w celu
udziału w konkursie.

Data Czytelny podpis


