Regulamin
VIII edycji Gminnego Konkursu
„Najładniejszy ogród w gminie Jasło z bezpiecznym obejściem”
I. Organizatorem konkursu jest:
Wójt Gminy Jasło przy współudziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Placówki Terenowej w Jaśle.
II. Zgłoszenie udziału w Konkursie:
1.

Udział w konkursie mogą brać pełnoletnie osoby prowadzące gospodarstwo rolne
w kategorii Najładniejszy ogród w gospodarstwie rolnym z bezpiecznym obejściem
oraz mieszkańcy Gminy w kategorii Najładniejszy ogród przydomowy z bezpiecznym
obejściem.
2. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu, złożonym do Urzędu Gminy w Jaśle (pokój 113) za pośrednictwem poczty,
osobiście lub innych osób, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2013 r.
3. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej gminy:
www.gminajaslo.pl, w pokoju 113 Urzędu Gminy Jasło lub u sołtysów każdego sołectwa
Gminy.
III. Kryteria oceny ogrodów w obydwu kategoriach konkursu:
a) w zakresie estetyki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Za prawidłowe rozplanowanie ogrodu: od 0 do 20 punktów.
Za racjonalne urządzenie części wypoczynkowej: od 0 do 20 punktów.
Za dobór roślin zdobiących ogród przez cały okres ich wegetacji: od 0 do
20 punktów.
Za estetykę i stan techniczny ogrodzenia: od 0 do 20 punktów.
Za kwietniki, skalniaki, murki kwiatowe, pergole: od 0 do 20 punktów.
Za stan utrzymania trawnika: od 0 do 20 punktów.
Za wykorzystanie w ogrodzie mało znanych iglaków i liściastych
krzewów
ozdobnych
oraz pnączy, roślin żywopłotowych: od 0 do 20 punktów.
Za ogólną estetykę: od 0 do 20 punktów.

b) w zakresie bezpieczeństwa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nierówność nawierzchni: 0 lub 1 punkt.
Grząskość podłoża: 0 lub 1 punkt.
Porozrzucane przedmioty, narzędzia, leżące na gruncie przewody itp.: 0 lub 1 punkt.
Brak lub uszkodzone pokrywy na szambach i innych zbiornikach: 0 lub 1 punkt.
Brak bezpiecznych wózków do transportu ręcznego: 0 lub 1 punkt.
Nieuporządkowane ciągi komunikacyjne: 0 lub 1 punkt.
Występowanie innych zagrożeń: 0 lub 1 punkt.

IV. Organizacja konkursu:
1.
I.
II.

Nagrody w konkursie przyznawane będą w dwu kategoriach:
Najładniejszy ogród w gospodarstwie rolnym z bezpiecznym obejściem.
Najładniejszy ogród przydomowy z bezpiecznym obejściem.

2.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc nie mogą brać udziału w kolejnych
trzech edycjach konkursu.

3.

Ogrody będą oceniane zgodnie z kryteriami oceny (załącznik nr 2 do
niniejszego regulaminu), określonymi w pkt. III regulaminu.
4.
Czas trwania konkursu od 1 maja do 30 czerwca 2013 r.
5.
Ogłoszenie wyników konkursu i wyłonienie zwycięzców w obu
kategoriach
nastąpi
w terminie do dnia 30 czerwca 2013 r.
6.
Ogrody będą wizytowane i oceniane w terminie od 3 do 21 czerwca
2012 r. przez Gminną Komisję powołaną przez Wójta Gminy Jasło, w składzie:
1.
2.
3.
4.

Wioletta Władyka
Maria Ślusarz
Krzysztof Bartusiak
Małgorzata Czech

7.

Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni przez Wójta Gminy Jasło
dyplomami
oraz otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Jasło z tym, że nagrody
dla laureatów ogrodów, ocenianych według bezpieczeństwa kryteriami ocen
zamieszczonych w punkcie III b niniejszego regulaminu sfinansowane będą przez Kasę
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej w Jaśle.

8.

Oficjalne wręczenie nagród dla zwycięzców konkursu odbędzie się na
tegorocznych dożynkach gminnych.

