
Regulamin konkursu  

„Uroczy zakątek w gminie Żabia Wola 2021 r.” 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa cel, zasady i warunki uczestnictwa w konkursie ”Uroczy zakątek 

w gminie Żabia Wola”. 

2. Organizatorem konkursu „Uroczy zakątek w gminie Żabia Wola” zwanym dalej „Konkursem”, 

jest Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli, przy udziale Domu Kultury i Urzędu Gminy 

Żabia Wola. 

3. Patronat nad Konkursem obejmuje Wójt Gminy Żabia Wola. 

4. Fundatorem nagród jest Urząd Gminy Żabia Wola. 

5. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa niniejszy Regulamin, dostępny w siedzibie 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli, na stronie oraz Facebooku naszej placówki. 

6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego 

Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nim określonych, 

jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki umożliwiające mu wzięcie udziału  

w konkursie. 

§ 2 Cel konkursu 

1. Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców gminy Żabia Wola do kultywowania tradycji 

uroczych zakątków we własnych ogrodach, dbania o czystość, ład, a także poprawa wyglądu  

i estetyki zagospodarowania posesji, promocja pomysłowości oraz rozwiązań dekoracyjnych 

posesji, kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za wizerunek gminy 

oraz nagradzanie laureatów konkursu za osobisty wkład w tworzenie walorów estetycznych 

gminy. 

2. Celem jest również pokazanie, że stan otoczenia ma ogromny wpływ na samopoczucie 

mieszkańców gminy Żabia Wola, a w każdym „uroczym zakątku” znajdziemy miejsce  

do czytania książek. 

3. Realizacja celów nastąpi poprzez: 

- utrzymanie czystości i porządku na terenie posesji, 

- zakładanie i eksponowanie ogrodów przydomowych, ukwiecenie balkonów i parapetów 

okiennych, zakładanie terenów zielonych, 

- nadanie budynkom mieszkalnym oraz posesjom estetycznego i dekoracyjnego wyglądu, 

- konserwację i utrzymanie ogrodzenia w należytym stanie. 



§ 3 Warunki uczestnictwa 

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy pełnoletni właściciele i współwłaściciele ogrodów 

przydomowych i działek rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Żabia Wola. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden ogród, a termin składania zgłoszeń upływa z dniem 

31.08.2021r.   

3. Wypełnioną poprawnie kartę zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

należy przesłać na adres gbpzabiawola@interia.pl  lub przynieść bezpośrednio do placówki. 

4. Konkurs dla mieszkańców gminy Żabia Wola ma charakter  wieloletni. 

5. Zgłaszający wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska, miejscowości 

zamieszkania oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na stronie internetowej,  

w gazecie lokalnej lub na ewentualnej wystawie. 

6. Laureaci i wyróżnieni wyrażają zgodę na udostępnianie swojego wizerunku. 

7. Zgłoszenie ogrodu do Konkursu jest bezpłatne. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem 

ogrodu do zgłoszenia ponoszą uczestnicy.  

8. Wyboru najpiękniejszego ogrodu dokonuje Komisja Oceniająca. 

9. Komisję Oceniającą  powołuje organizator, w składzie: 

- przedstawiciel Rady Gminy Żabia Wola, 

- przedstawiciel społeczny mieszkańców, 

- przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego, 

- przedstawiciel Gminnej Biblioteki Publicznej  

- przedstawiciel Domu Kultury  

- przedstawiciel Urzędu Gminy Żabia Wola. 

10. Ogrody będą wizytowane przez  Komisję Oceniającą w okresie  od 01.wrzesień  2021 r.  

po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym, mailowym. Wizytacji dokonuje się  

w obecności właściciela posesji lub upoważnionej przez nią osoby. Wizyta Komisji  

Oceniającej odbędzie się zgodnie z reżimem sanitarnym związanym z COViD 19.  

11. Podczas oględzin Komisja Oceniająca będzie wykonywać dokumentację zdjęciową,  

która posłuży jako dokumentacja do Konkursu. 

12. Komisja konkursowa przy ocenie ogrodów bierze pod uwagę: 

- ogólne wrażenie estetyczne: 0-5 pkt. 

- różnorodność gatunkową roślin: 0-5 pkt 

- architekturę ogrodową (pergole, oczka wodne, altany, ławki itp.): 0-5 pkt 

- dobre praktyki ogrodnicze (wykorzystanie deszczówki, kompostownik, naturalne metody 

ochrony roślin i nawożenia): 0-5 pkt 
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- zagospodarowanie części wypoczynkowej: 0-5 pkt 

- trawniki i ich utrzymanie: 0-5 pkt 

 - estetyka elewacji wszystkich budynków: 0-5 pkt 

- ukwiecenie tarasów, werand, balkonów, parapetów okiennych: 0-5 pkt 

- estetyka ogrodzenia: 0-5 pkt 

- czystość na terenie posesji: 0-5 pkt 

- wydzielenie miejsca na odpady, pojemniki, selektywna zbiórka odpadów: 0-5 pkt 

- właściwa gospodarka ściekowa: 0-5 pkt 

- inne efekty oryginalność, pomysłowość i nowatorskie walory ogrodu: 0-5pkt 
 

13. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz bony o wartości: 500 zł (I miejsce), 

300 zł (II miejsce) i 100 zł (III miejsce). 

14.  Pozostali uczestnicy dyplomy uczestnictwa.  

 

§ 4 Postanowienia końcowe 

1. Informacja o wynikach konkursu wraz z fotografiami ogrodów zostaną zamieszczone  

na stronie internetowej, profilu Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli, 

stronie www.biblioteka-zabiawola.pl  oraz w lokalnej gazecie.  

2. O wynikach konkursu oraz terminie wręczenia nagród uczestnicy konkursu zostaną 

powiadomieni pisemnie. 

3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Gminna Biblioteka 

Publiczna w Żabiej Woli, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 27 w Żabiej Woli, 

reprezentowana przez Izabelę Lewandowską – Kierownika GBP.  

4. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się 

skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem 

poczty elektronicznej iodo@cdkp.pl. 
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