REGULAMIN KONKURSU
„NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD W DĄBRÓWKACH”
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Głównym organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Koło
Gospodyń Wiejskich” w Dąbrówkach.
Konkurs ma na celu:
a. wyłonienie najładniejszych zdaniem Komisji Konkursowej
ogródków przydomowych.
W ocenie ogrodów promowane będzie:
a. całokształt ogrodu lub wskazanego fragmentu ogrodu
b. wprowadzanie starych odmian roślin ogrodowych i kwiatów
c. różnorodność upraw przydomowych warzywników
d. zaangażowanie, pracochłonność utrzymania ogrodu
Każdy mieszkaniec Dąbrówek może zgłosić do konkursu swój ogród
lub wskazany fragment ogrodu ozdobnego lub warzywnika.
W konkursie mogą brać udział tylko mieszkańcy wsi Dąbrówki.
Aby zgłosić się do konkursu należy złożyć poprawnie wypełniony
formularz zgłoszeniowy. Formularze można złożyć u pani Urszuli
Możejko lub u sołtysa.
Formularze zgłoszeniowe można pobrać w sklepie lub u pani Urszuli
Możejko lub u sołtysa.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 22 czerwca 2015r.
Powołana Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych
ogrodów.
W skład Komisji Konkursowych wejdą osoby wskazane przez
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Białymstoku.
Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych ogrodów w dniu
25 czerwca 2015 roku o godzinie 16.00.
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi do 31
sierpnia 2015r. (dokładny termin zostanie podany oddzielnym
ogłoszeniem).
W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe o następującej
wartości:
Nagroda I 300,00 zł
Nagroda II – 200,00 zł
Nagroda III – 100,00 zł
wyróżnienia – po 50,00 zł
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W przypadku nie przyznania wyróżnień kwota przeznaczona na
wyróżnienia zwiększy wartość nagród głównych ( I-III).
Nagrody przewidziane w konkursie sfinansowane będą z Funduszu
Sołeckiego na rok 2015.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem regulaminu.
Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” w Dąbrówkach
Dąbrówki 24/5/2015 r

FOMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU
„NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD W DĄBRÓWKACH”

IMIĘ:……………………………………………………………………………………………..…..
NAZWISKO:…………………………………………………………………………………..…….
TEL. KONTAKTOWY:…………………………………………………………………………..…
(osoby zgłaszającej ogród do konkursu)
ADRES OCENIANEGO OGRODU:
…………………………………………………………………………………………………….……
RYSUNEK SYTUACYJNY OCENIANEGO OGRODU/FRAGMENTU/OZDOBNEGO:

DATA ZGŁOSZENIA:………………………………………………………………………………

PODPIS OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ: …………………………………………………….….….
PODPIS OSOBY PRZYJMUJĄCEJ ZGŁASZENIE: ………………………………….…….

