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Zdqcznik nr 1

do Zauqdzenia nrfFllog
Burmistrza GminY i Miasta
Czengionka-LeszczYnY
z dn. Q5..939,t1x cO,.2009 r.

Regulamin konkursu

" Estetyczne zagospodarowanie ogrod6w"

l. 1. Warunkiem wziqcia udzialu w konkursie jest :
a) zgloszenie w terminie do24.O7.2009 r. w siedzibie Urzgdu Gminy i Miasta- 

Czerwionka-Leszczyny w Wydziale Geodezji Gospodarki Gruntami i Rolnicfira
chqci reprezentowania swojego ogrodu , poddania jej ocenie do tego celu
powolanej komisii,

b) podpisania o5wiadczenia o zapaznaniu siq z regulaminem konkursu.
c) udokumentowanie prawa wlasno$ci lub uZytkowania ogrodu
2. dokona czynno6ci o kt6rych moilra w p.pkt." a " traktuje sig iako

wra2enie zgody pzez vrda6ciciela zagrody na przeprowadzenie komisyjnych
oglgdzin, oiaz spozqdzenie dokumentacji fotograficznej i zamieszczenia- 

jej w prasie lokalnei i poza np. ,Nowiny"", Gospodyni ", "Aktualno$ciach
Katowickich"lub innych mass mediach , tabliry ogloszeri -nie wytqczajqc
Kroniki Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

3. uczestnicy konkursu z 2OO6r.,2OATI.,2008r. ldfirzy w klasyfikacii zaigli
miejsca od 1 do 3 nie mogq bra6 udzidu w edycji konkursu 2009 r.

ll. Oglgdziny terenu :
a) o terminie przeprowadzenia ogledzin uczestnik zostanie powiadomiony

pisemnie -naipoZniej 5 dni przed planowanymi oglgdzinami,
b) oglgdziny zostanA przeprowadzone w okresie 30 .07. - 28.08. 2009 r.

lll. Ocena zostanie dokonana metodq punktornra na podstawie nastgpuj4cych
kryterii :
1) Spos6b urzqdzenia terenu wokol budynku mieszkalnego igospdarczego

w tym:
- oczka wodne
- Scie2kispacerou/e
- kqcik vqfpoczrynkovqf

2! RoSlinno66 w tym :
- zadrzewienie wysokie

- zadrzewienie
- ro6linnoS6 skalna
- roSlinnoSc kwitnqca

- ro6linno$6 rzadko spotykana ( unikatowa )
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Estetyka ogrodu
Spos6b wyeksponowania najwigkszych walor6w ogrod u
Warzywny ogr6d przydomowy ( ziota)
Rodzaj ogrodzenia
Wyglad zewngtrzny budynkow gospodarczych.

lV. Ustafa siq punktacjg wedtug skali liczbovrei 0 - 5 punktorr zakahde kryterium '

V. Maksymalna ilo56 punkt6w mo2e wynosi6 35 punktow'

Vl . Konkurs zostanie rozstrzygnigty do 02.09'2009r.
Vll. Ustala sig nastgpujqce nagrody:

miejsee I 750,- zl.
miejsce ll 650,- zt.
miejsce lll il0,- zl.
dwa wyr62nienia Po 280,- zl.
W pffia dku przyznania miejsc r6wnorzqdnych nagroda zostanie rozdzielona
proporcionalnie pomigdzy anrycipzc6w'

Vlll. O raw,fiqzaniu konkursu iterminie wrqczenia nagr6d uczestniry zostanq
poinformowani na Pi5mie.

lX. l.Ustala sig nastgpuiqcy sklad komisii
Alina Kempny-- * Przewodniczqca Komisji- pracownik Urzgdu

Gminy i Miasta Czenrrrionka-Leszcryny
Jolanta Wofnica - Czlonek Komisji- pracCI^tnik Urzgdu Gminy

i Miasta Czerwionka-LeszczYnY
2. Do prac komisjizaproszono r6wnie2 nastqpuiqce osoby :

Waldemar Walento - Czlonek Komisji - pracownik Zazqdu Drog
i SluZby Komunalne w Czenrionce-Leszczynach

Bernard Strzda - Czlonek Komisji -Wiceprzevrdniczqcy Rady
Mieiskiej, czlonek Komisii Ochrony
S rodowiska, Rolnictwa, LeSn ictwa i Gospoda rki
Nieruchomo$ciami

- Czbnek Komisii 'zwycigzca konkursu 2008r.

3)
4)
5)
6)
7'

Ewa Buchta

ristt;-

fu'


