
REGULAMIN KONKURSU PN. „EKOLOGIA W OGRODZIE” 

 

 

1. Organizatorem konkursu „Ekologia w ogrodzie” jest Wójt Gminy Łabowa. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich mieszkańców Gminy Łabowa, posiadających 

pełną zdolność do czynności prawnych. W konkursie można brać udział osobiście, tj. 

niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich. 

3. Konkurs ma na celu: 

a) propagowanie dbałości o własną posesję i ogród,  

b) promowanie postaw ekologicznych oraz rozwiązań związanych z: 

- gromadzeniem deszczówki na nieruchomości, 

- zagospodarowaniem odpadów ściekowych na nieruchomości 

c) promocję pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających wpływ na 

podniesienie wyglądu i estetyki, 

d) aktywizację mieszkańców gminy Łabowa. 

4. Konkurs potrwa od dnia 18 lipca 2022 roku do 12 sierpnia 2022 roku. 

5. Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie następujących warunków: 

a) zapoznanie się z regulaminem konkursu i akceptacja jego postanowień, 

b) wypełnienie czytelne i kompletne (wszystkie rubryki wraz z podpisem) formularza 

zgłoszeniowego wraz z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych, 

c) zgłoszenie maksymalnie 10 fotografii do udziału w konkursie. 

6.  Kartę zgłoszeniową wraz z podpisaną klauzulą i fotografiami konkursowymi należy  złożyć 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Ekologia w ogrodzie” do dnia 12 sierpnia 2022 

roku w Urzędzie Gminy Łabowa. Formularz można pobrać ze strony internetowej 

www.labowa.pl lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Łabowa pokój numer 18. 

7. Przystępując do konkursu uczestnik deklaruje, że wyraża zgodę na udostępnienie ogrodu 

komisji wraz z  publikacją własnego wizerunku i zdjęć ogródka. 

8. Organizator konkursu dokona wyboru komisji konkursowej, która w terminie do 31 sierpnia 

2022 roku dokona oceny wyglądu i funkcjonalności ogródków przydomowych oraz przyzna 3 

nagrody główne oraz wyróżnienia, a także udokumentuje konkurs zdjęciami. 

9. Komisja przy ocenie ogrodów będzie posługiwać się kartą oceny, której wzór znajduje się 

poniżej: 

 

 

http://www.labowa.pl/


Lp. Kryteria oceny Punkty 

1. Kompozycje kwiatowe w donicach, na rabatach oraz 

na balkonach (dobór kwiatów, koloru, gatunków). 

0-5 pkt. 

2. Dobór i różnorodność nasadzeń roślin i krzewów 

ozdobnych. 

0-5 pkt. 

3. Architektura krajobrazowa – pergole, oczka wodne, 

skalniaki, ogrodzenia itp. 

0-5 pkt. 

4. Trawniki i ich utrzymanie. 0-5 pkt. 

5. Sposób zagospodarowania odpadów ściekowych.  0-5 pkt. 

6. Sposób gromadzenia deszczówki na nieruchomości. 0-5 pkt 

7. Ogólne wrażenia estetyczne, m.in. pomysłowość, 

różnorodność, pielęgnacje ogrodu, samodzielność 

jego wykonania. 

0-10 pkt 

Zgłaszający nie jest zobowiązany do spełnienia wszystkich kryteriów. Maksymalna ilość 

możliwych punktów wynosi 40 pkt. 

10. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Łabowa. 

Nagrodzeni o wynikach zostaną powiadomieni pocztą tradycyjną lub telefonicznie. 

11. Komisja konkursowa nie uzasadnia decyzji o nieprzyznaniu nagrody i od jej oceny nie 

przysługuje odwołanie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


