
REGULAMIN KONKURSU ,,WIOSENNY OGRÓDEK KWIATOWY” 

I. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu oraz Gmina Krasnosielc w 

ramach kampanii „Postaw na rodzinę”. 

II. Cel konkursu: 

 1. Budzenie wrażliwości na piękno otaczającego świata, jak i świadomości w zakresie 

wspólnego działania na rzecz Gminy Krasnosielc.  

2. Aktywizacja mieszkańców- rodzin w tworzeniu nowego wizerunku wsi oraz 

powiększanie walorów krajobrazowych i estetycznych otoczenia.  

3. Troska o ochronę środowiska, ład i porządek.  

4. Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających wpływ 

na podniesienie wyglądu i estetyki najbliższego otoczenia (posesji), wsi oraz gminy.  

5. Szerzenie wiedzy przyrodniczej oraz wspieranie rodzimych tradycji wśród 

najmłodszych.  

6. Nasadzenia kwiatów, szczególnie miododajnych, będą pożyteczne dla pszczół i motyli. 

III. Przedmiot konkursu: Konkurs organizowany jest w kategorii: najładniejszy wiosenny 

ogródek kwiatowy. 

 IV. Uczestnicy konkursu:  

1. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy Gminy Krasnosielc ( zamieszkujący 

czasowo lub na stałe na terenie Gminy Krasnosielc). 

2. Przedmiotem oceny są wiosenne ogródki kwiatowe, położone w granicach 

administracyjnych Gminy Krasnosielc. 

V. Zgłoszenia:  warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez: 

- przesłanie maksimum 3 zdjęć z własnego wiosennego ogródka  

-przesłanie danych adresowych ( wskazanie miejsca położenia ogródka/posesji/ miejsca ze 

zgłoszonym ogródkiem kwiatowym) oraz numeru tel. do kontaktu 

- na email: gokkrasnosielc@op.pl bądź na adres Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu,  

ul. Rynek 40a, 06-212 Krasnosielc, z dopiskiem „Wiosenny ogródek kwiatowy”.  

Szczegółowych informacji udzielą pracownicy GOK w Krasnosielcu pod nr tel: 29/71-75-205 

w dni powszednie od godz. 7.30 do 15.30. 

 VI. Komisja konkursowa: 

1. Komisja konkursowa powołana zostanie przez GOK Krasnosielc.  

2. Skład komisji konkursowej stanowią 3 osoby. 

 3. Komisja konkursowa bardzo chętnie dokonałaby wizytacji zgłoszonych do udziału w 

konkursie obiektów- ogródków, jednak sytuacja epidemiczna ogranicza nas. Werdykt 

zapadnie na podstawie przesłanych zdjęć, biorąc pod uwagę walory estetyczne rabat, 

kolorystykę, różnorodność gatunków roślin, zaadoptowanie przestrzeni, pomysłowość i 

kreatywność itp. 

4. Przesłane zdjęcia zgłoszonych ogródków do konkursu zostaną wyeksponowane w galerii 

internetowej na naszej stronie oraz w gablocie przed GOK. 
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VIII. Nagrody:  

1. Dla zwycięzców w konkursie przewidziane są 3 nagrody rzeczowe, w postaci bonów 

towarowych do sklepu AGRO Land w Krasnosielcu- na nawozy i środki ochrony 

roślin.  

I miejsce- na kwotę 150 zł, II miejsce- na kwotę 100 zł, III miejsce- 50 zł. 

4. Rozstrzygnięcie wyników zamieszczone będą na stronie internetowej GOK oraz  Gminy 

Krasnosielc; na Facebooku. Decyzje komisji są ostateczne. 

IX. Terminy  

1. Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu do 26.05.2021 r.   

3. Termin rozstrzygnięcia konkursu odbędzie się do 30.05. 2021r.  


