
       Załącznik Nr 2 do 

       Zarządzenia Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 

       Nr 34/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

na „Najpiękniejszy ogród i przedogródek w Gminie Mińsk Mazowiecki" 

 

1. Cele konkursu: 

 W ramach Międzynarodowego Dnia Ziemi, obchodzonego corocznie  

22 kwietnia,  pragniemy upowszechnić postawy i działania proekologiczne  

wśród społeczności gminnej oraz budować poczucie wspólnej 

odpowiedzialności za Ziemię poczynając od dbałości o najbliższe otoczenie,  

 podniesienie walorów estetycznych Gminy Mińsk Mazowiecki  

oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie jej wizerunku, 

 kształtowanie podstawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę  

i wizerunek własnej posesji i miejscowości, 

 promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych ogrodów. 

 

2. Organizator konkursu: 

 Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki 

 

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

 Ogród - rozumie się przez to teren przeznaczony do uprawy roślin należący  

do mieszkańca Gminy Mińsk Mazowiecki. 

 Przedogródek - rozumie się przez to teren frontowy pomiędzy domem  

a przestrzenią wspólną dla społeczności. 

 

4. Komisja konkursowa: 

 Konkurs przeprowadzi i oceniać będzie komisja konkursowa w składzie 

 ustalonym przez Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki. Komisja będzie oceniać 

 ogrody według następujących kryteriów: 

a) wrażenie estetyczne: 1 - 5 pkt 

b) trawniki i ich utrzymanie: 1 -5 pkt 

c) kwietniki, skalniaki. Zadrzewienia: 1-5 pkt 

d) część wypoczynkowo-ozdobna (mała architektura): 1 -5 pkt 

e) pomysłowość i funkcjonalność ogrodu:  l - 5 pkt 

f) otoczenie ogrodu: l-5pkt 

g) wykorzystanie wody ze zbiorników retencyjnych: l-5pkt. 

 

5. Uczestnicy konkursu: 

 w konkursie mogą brać udział wszyscy właściciele/użytkownicy ogrodów 

położonych administracyjnie na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki 

(z wyłączeniem osób, które brały udział w tym konkursie w roku poprzednim), 

 zgłoszenia dokonuje właściciel/użytkownik ogrodu na podstawie karty 

zgłoszeniowej, wraz z oświadczeniem, że wyraża zgodę na przetwarzanie 



danych osobowych przez organizatora konkursu, tj. publikację imienia i 

nazwiska oraz miejsca zamieszkania wraz z publikacją zdjęć ogrodu, 

 w konkursie nie mogą brać udziału członkowie komisji oceniającej ani 

członkowie rodzin zamieszkujący wspólnie w gospodarstwie domowym  

z członkiem komisji. 

 

6. Tryb zgłaszania: 

 warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie karty zgłoszeniowej, 

stanowiącej Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 34/2021 z dnia 22.04.2021 r. , 

 do zgłoszenia należy dołączyć fotografie w formie cyfrowej lub papierowej nie 

mniejszej niż 10x15, przedstawiające ogród w różnych porach kwitnienia 

roślin, 

 karty zgłoszeniowe należy składać osobiście do dnia 15 września w siedzibie 

Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki lub wysłać pocztą elektroniczną na adres 

gmina@minskmazowiecki.pl - wpisując w tytule wiadomości nazwę konkursu. 

 

7. Terminy: 

w roku 2021 

 termin składania zgłoszeń do dnia 15 IX 2021 r. 

 oględziny w terenie: od 15 do 30 IX 2021 r. (jeżeli zajdzie potrzeba) 

 rozstrzygnięcie konkursu do dnia 30 IX 2021 r. 

 oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz przyznanie wyróżnień 

nastąpi podczas Sesji Rady Gmin, przypadającej w październiku 2021 r. 

 

w roku 2022 

 termin składania zgłoszeń do dnia 15 IX 2022 r. 

 oględziny w terenie: od 15 do 30 IX 2022 r. (jeżeli zajdzie potrzeba) 

 rozstrzygnięcie konkursu do dnia 30 IX 2022 r. 

 oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz przyznanie wyróżnień 

nastąpi podczas Sesji Rady Gmin, przypadającej w październiku 2022 r. 

 

w roku 2023 

 termin składania zgłoszeń do dnia 15 IX 2023  r. 

 oględziny w terenie: od 15 do 29 IX 2023 r. (jeżeli zajdzie potrzeba) 

 rozstrzygnięcie konkursu do dnia 29 IX 2023 r. 

 oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz przyznanie wyróżnień 

nastąpi podczas Sesji Rady Gmin, przypadającej w październiku 2023 r. 

 

8. Promocja wyników konkursu: 

 ogłoszenie, regulamin, przebieg konkursu oraz lista laureatów wraz ze 

zdjęciami zgłoszonych w konkursie posesji (ogrodów i przedogródków) będą 

publikowane na stronie internetowej gminy, w prasie lokalnej i na koncie 

Facebook Gminy Mińsk Mazowiecki, 

 nagrodzeni zostaną powiadomieni o wygranej w formie pisemnej  

lub telefonicznie, 



 za zajęcie zwycięskich miejsc zostaną przyznane dyplomy oraz nagrody. 

 

 

 

9. Autorom najlepszych aranżacji w kategorii „Najpiękniejszy ogród w Gminie 

Mińsk Mazowiecki" zostaną przyznane przez Organizatora nagrody w 

wysokości: 

a) bon o wartości 500 zł - za 1 miejsce 

b) bon o wartości 350 zł - za 2 miejsce 

c) bon o wartości 200 zł - za 3 miejsce. 

 

10. Autorom najlepszych aranżacji w kategorii „Najpiękniejszy przedogródek  

w Gminie Mińsk Mazowiecki" zostaną przyznane przez Organizatora nagrody 

w wysokości: 

a) bon o wartości 300 zł - za 1 miejsce 

b) bon o wartości 200 zł - za 2 miejsce 

c) bon o wartości 100 z ł - z 3 miejsce 

 

Nagrody w formie bonów podarunkowych wręczy Organizator konkursu, zgodnie  

z werdyktem Komisji Konkursowej, niezwłocznie po otrzymaniu danych osób 

nagrodzonych.  W sytuacji braku możliwości kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem 

w terminie 30 dni (licząc od dnia ogłoszenia wyników konkursu) lub gdy nagrodzony 

uczestnik zrzeknie się przyjęcia nagrody, nagroda nie zostanie wypłacona. 

 

11. Postanowienia końcowe 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do sfotografowania zgłoszonych ogrodów. 

Wszelkie sprawy nieokreślone niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator. 

Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie. 
 


