
REGULAMIN KONKURSOWY

 „Najpiękniejszy ogródek przydomowy w Gminie Rachanie 2022”

1. Konkurs ma na celu podtrzymanie kultury wiejskiej związanej ze zwyczajem zachowania tradycji, 
czystości i porządku w obejściach rolniczych oraz mieszkalnych. Jednocześnie konkurs jest również 
elementem  podtrzymania  tradycji  pielęgnacji  krajobrazu  wiejskiego,  estetyki  oraz  ochrony  
środowiska.  Poprzez  zachowywanie  rodzimej  kultury  wiejskiej,  konkurs  traktowany  jest  jako  
wizerunek i promocja Gminy Rachanie.

2. Konkurs odbywa się w kategorii „Najpiękniejszy ogródek przydomowy w Gminie Rachanie 2022”

3. Informacja  o  przeprowadzanym  konkursie  jest  podana  do  publicznej  wiadomości  na  stronie  
internetowej g  okrachanie.pl   .

4. W konkursie mogą uczestniczyć osoby posiadające w granicach administracyjnych Gminy Rachanie 
ogródek przydomowy.

5. Ogródki biorące udział w konkursie mogą być zgłaszane indywidualnie, jak również przez Sołtysów.
6. Dokumenty  zgłoszeniowe można  dostarczyć  osobiście  lub  wysyłać  na  adres:  Gminny Ośrodek  

Kultury w Rachaniach, ul. Partyzantów 60, 22-640 Rachanie, jak również wysyłać na adres mailowy
sekretariat@gokrachanie.pl  nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.07.2022 r.

7. Konkurs obejmuje teren poszczególnych sołectw, polega na przeglądzie przydomowych   ogródków, 
który przeprowadzany jest w następujący sposób:

a)  konkurs  prowadzi  Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Rachaniach  we  współpracy  z  Sołtysem
z każdego sołectwa,
b) Gminny Ośrodek Kultury w Rachaniach powołuje komisję,
c) następnie przeprowadzana jest wizytacja ogródków na podstawie listy zgłoszonych chętnych osób
do udziału w konkursie,
d) po wizytacji wszystkich zgłoszonych ogrodów wybrany będzie jeden ogródek z każdego sołectwa,
który weźmie udział w finale gdzie wyłoniony zostanie jeden najpiękniejszy.

6. Komisja  wraz  z  Sołtysem  dokonuje   ocen   zgłoszonych   do   konkursu   ogródków według  
poniższych kryteriów:

a) estetyki otoczenia wraz z połączeniem części wypoczynkowej z użytkową,
b) wykorzystaniu elementów zagospodarowania w powiązaniu z tradycją i kulturą regionu,
c) prawidłowego prowadzenia ogrodu (zróżnicowanie i rodzaj roślinności ozdobnej),
d) własnych inwestycji, pomysłowości i pracy w urządzaniu ogrodu,
e) ładu i porządku w ogrodzie i jego otoczeniu.

7. Najwyższa ocena decyduje o wyborze najpiękniejszego ogródka w danym sołectwie.
8. Właściciele wyselekcjonowanych ogródków, po jednym z każdego sołectwa otrzymują równorzędne

nagrody ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Rachaniach.
9. Właściciel ogródka, który zostanie wyłoniony w finale otrzyma nagrodę sponsorowaną przez Wójta 

Gminy Rachanie.

10. Podsumowanie oraz wyniki konkursu oficjalnie zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie
gokrachanie.pl oraz facebook’u. Wyniki konkursu wraz z najciekawszymi zdjęciami opublikowane 
zostaną w kwartalniku „Z ŻYCIA GMINY”.

11. Osoba nagrodzona zapraszana będzie na oficjalne wręczenie nagrody i dyplomu.
12. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
13. W  sprawach  nieuregulowanych  lub  niejasnych  w  Regulaminie  Konkursu  decyzje  podejmuje  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rachaniach.
14. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

Organizatorzy
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