Regulamin
konkursu miejskiego "Radziejów wśród kwiatów najpiękniej ukwiecony balkon lub taras”.
Organizator:
Organizatorem konkursu "Radziejów wśród kwiatów (...)" jest Radziejowski
Dom Kultury w Radziejowie.
Termin i miejsce konkursu:
Konkurs zostanie ogłoszony 01.04.2019. Czas trwania konkursu:
od 01.05.2019 do 01.08.2019. W tym terminie można zgłaszać
uczestnictwo w konkursie. Termin zgłoszeń może zostać skrócony jeśli
przed 01.08.2019 zgłosi się 100 uczestników. W tym czasie będą też
odbywały się wizyty komisji oceniającej balkony (we wskazanym przez
uczestnika terminie do 01.08.2019).
Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas
Pikniku Ekologicznego organizowanego przez RDK 08.09.2019 na tzw.
"Radziejowskich błotach" .
Celem konkursu jest:
- Propagowanie postaw proekologicznych;
- Zachęcenie mieszkańców do zakładania ogródków i hodowli roślin
balkonowych ;
- Edukacja na temat roli i znaczenia małych form florystycznych dla
owadów i ptaków chronionych;
- Popularyzacja wiedzy nt. ochrony przyrody i gatunków chronionych
w miastach;
- Upowszechnianie wiedzy mieszkańców miasta na temat małych form
florystycznych oraz ich uprawy;
- Zachęcenie do spędzania czasu na świeżym powietrzu;

- Nauka podstawowych zabiegów ogrodniczych;
- Zwiększenie estetyki miasta;
Uczestnicy:
Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców miasta Radziejów,
zarówno tych mieszkających w blokach jak i w domkach jednorodzinnych
posiadających balkony lub tarasy.
Wiek uczestnika nie gra roli, jednak jeżeli twórcą ukwieconego balkonu lub
tarasu jest osoba niepełnoletnia, zgłoszenia musi dokonać jego pełnoletni
opiekun.
W konkursie może zgłosić swój udział maksymalnie 100 uczestników.
Zasady uczestnictwa w turnieju:
Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie udziału w konkursie
i przyjęcie komisji konkursowej w czasie trwania konkursu, tj. od 01.05.2019
do 01.08.2019, a także wyrażenie zgody na wykonanie dokumentacji
fotograficznej zgłaszanego do konkursu balkonu lub tarasu przez komisję
konkursową.
Zgłoszenia można dokonać osobiście w siedzibie organizatora:
Radziejowski Dom Kultury, ul. Objezdna 40, 88-200 Radziejów, oraz
telefonicznie : 54 285 34 39 lub mailowo e: radziejowskidomkultury@op.pl.
Jeden uczestnik może zgłosić do oceny tylko jeden balkon lub taras.
Uczestnicy zaopatrzą się w niezbędne narzędzia, rośliny itp. we własnym
zakresie.
Przebieg konkursu:
Ogłoszenie
konkursu
(strona
internetowa
organizatora:
www.radziejowskidomkultury.pl, ogłoszenia w regionalnej i lokalnej prasie,
plakaty w mieście) - 01.04.2019r.
- Od 01.05.2019 do 01.08.2019 - czas na zgłoszenia balkonów lub tarasów
do konkursu, przyjęcie wizyty komisji konkursowej oraz wykonanie

dokumentacji fotograficznej zgłaszanego do konkursu balkonu lub tarasu
przez komisję (w terminie wyznaczonym przez uczestnika).
- 01.08.2019 - 07.09.2019 - ocena prac zgłoszonych do konkursu na
podstawie dokumentacji fotograficznej wykonanej w okresie trwania
konkursu.
- 08.09.2019 - Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród, wystawa
fotografii nagrodzonych prac.
Punktacja i nagrody:
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie powołana przez
organizatorów komisja konkursowa, która dokona oceny zgłoszonych
balkonów lub tarasów na podstawie dokumentacji fotograficznej wykonanej
podczas wizyt u uczestników w wyznaczonym przez nich terminie podczas
trwania konkursu, tj. od 01.05.2019 do 01.08.2019.
Komisja wyłoni najlepszych uczestników według poniższych kryteriów:
- Estetyka - efektowność;
- Pomysłowość wykonania;
- Oryginalność zastosowanych rozwiązań;
Komisja przyzna nagrody:
- Nagroda Grand Prix;
- Nagroda za
wielorodzinnych;

najpiękniejszy

balkon

lub

taras

w

mieszkaniach

- Nagroda za najpiękniejszy balkon w domach jednorodzinnych;
- 7 wyróżnień;
Nagrodzeni uczestnicy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Wszyscy nienagrodzeni uczestnicy otrzymają drobny upominek rzeczowy.

Inne postanowienia:
- Z przebiegu konkursu sporządzony zostanie protokół, który zostanie
zamieszczony na stronie internetowej organizatora.
- Wszyscy nagrodzeni potwierdzają pisemnie odbiór nagród.
- Wszyscy uczestnicy wyrażają pisemną zgodę na wykonanie dokumentacji
fotograficznej ogródka/ balkonu zgłoszonego do konkursu i wykorzystanie
zdjęć w celach promocyjnych przez organizatora.
- W konkursie może wziąć udział do 100 uczestników.
- Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
- Kontakt do organizatora: Radziejowski Dom Kultury, ul. Objezdna 40,
88-200 Radziejów, tel. 54 285 34 39, e: radziejowskidomkultury@op.pl.
- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
- Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
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