REGULAMIN KONKURSU „Jaki mój dom – taka moja gmina”
KATEGORIA: NAJPIĘKNIEJSZA POSESJA
I.
Organizator
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie przy Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesie Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie
II.
Cel konkursu
Celem konkursu jest podniesienie walorów estetycznych miasta i Gminy Międzylesie, uczynienia ją piękną, zadbaną
i uporządkowaną, z funkcjonalną, ładną, otoczoną zielenią architekturą, w której praca staje się łatwiejsza, a życie
i odpoczynek przyjemne i zdrowe. W swoich założeniach, konkurs jest zachętą o dbanie o poprawę estetyki zabudowy
oraz warunków przyrodniczych wokół niej.
III.

Organizacja Konkursu
1. Konkurs jest organizowany na poziomie gminnym i przeprowadzony w kategorii:
a) Najpiękniejsze gospodarstwo rolne
b) Najpiękniejsza posesja – zagroda nierolnicza

IV.

Udział w konkursie
1. Konkurs jest skierowany do mieszkańców stale zamieszkałych na terenie gminy Międzylesie
2. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie poprzez złożenie karty uczestnictwa w terminie do
15.06.2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Do zgłoszenia w konkursie mają prawo Radni, Sołtysi, jednakże tylko za zgodą właścicieli nieruchomości,
a także sami właściciele nieruchomości.
4. Laureaci pierwszych miejsc z lat ubiegłych nie mogą brać udziału w trzech kolejnych edycjach konkursu.

V.

Przebieg konkursu
Maj 2022 - ogłoszenie konkursu na stronie www.miedzylesie.pl oraz na tablicy ogłoszeń
Do 15.06.2022 r. zgłoszenie udziału – Karta zgłoszenia udziału w konkursie - Załącznik do regulaminu
01.07.2022 – 27.08.2022 - dokonanie przez przedstawicieli Gminnej Komisji konkursowej lustracji zgłoszonych
gospodarstw, posesji
28.08.2022 - oficjalne ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród podczas Dożynek Gminnych

VI.

Kryteria oceny kategorii:
a) Najpiękniejsze gospodarstwo rolne
L.p.

KRYTERIA

PUNKTACJA

1.

Stan i estetyka budynków:
• Budynki mieszkalne (elewacje, ukwiecenie)
• Budynki gospodarcze (stan techniczny, elewacje)

0-3

2.

Estetyka siedliska:
• Część gospodarcza (ład i porządek, wydzielone
miejsca dla zwierząt i sprzętu rolniczego)
• Część rekreacyjno-ozdobna (zieleń, aranżacja)
• Część mieszkalna (ład i porządek, zieleń)

0-3

3.

Obiekty sanitarne (przydomowa oczyszczalnia ścieków,
szambo, śmietniki, kompostownik)
• lokalizacja
• zabezpieczenie
• zbiornik na gnojówkę
• składowanie obornika

0-3

4.

Ogólny wygląd zagrody (zharmonizowanie z krajobrazem,
pomysłowość)

0-1

Maksymalna łączna ilość punktów

10

b) Najpiękniejsza posesja – zagroda nierolnicza
L.p.

KRYTERIA

PUNKTACJA

1.

Stan i estetyka budynków:
• Budynki mieszkalne (elewacje, ukwiecenie)

0-3

2.

Estetyka siedliska:
• Ład i porządek w obejściu
• Część rekreacyjno –ozdobna (zieleń, aranżacja,
kwiaty, aranżacja)

0-3

3.

Obiekty sanitarne ( przydomowa oczyszczalnia ścieków,
szambo, śmietniki, kompostownik):
• Lokalizacja
• Zabezpieczenie

0-3

4.

Ogólny wygląd zagrody (zharmonizowanie z krajobrazem,
pomysłowość)

0-1

Maksymalna łączna ilość punktów

10

VII.

Komisja konkursowa
1. Komisję konkursową powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie w skład której wchodzą:
•
Przewodniczący komisji: pracownik Ref. Infrastruktury Technicznej i Gospodarki
•
Członkowie: radny komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska lub radny Komisji Spraw
Bytowych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Międzylesiu, sołtys lub przedstawiciel rady sołeckiej
z miejscowości, której posesja/gospodarstwo jest oceniana.
2. Każdy z członków komisji dokonuje oceny poszczególnych posesji/gospodarstw.
3. W przypadku tej samej liczby punktów, decyzji o wyłonieniu laureata dokonuje się poprzez głosowanie jawne
członków komisji biorących udział w posiedzeniu.
4. Za udział w komisji nie przysługuje wynagrodzenie.
5. Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
6. Komisja kończy pracę protokołem.

VIII.

Rozstrzygnięcie konkursu
1. Rozstrzygnięcie konkursu odbywa się poprzez zliczenie punktów przyznanych zgodnie z określoną
w pkt. VI skalą.
2. Uczestnicy, którzy otrzymają największą liczbę punktów zostają laureatami konkursu (I – III miejsce)
3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas Dożynek Gminnych, które odbędą się 28 sierpnia 2022 r.

IX.

Nagrody
1. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnienia wśród pozostałych posesji uczestniczących
w konkursie.
3. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.

X.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Administratorem danych osobowych konkursu jest Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu. Dane będą
przetwarzane na cele konkursu, a podanie ich jest dobrowolne, jednakże odmowa podania ich jest równoznaczna
z brakiem możliwości udziału w konkursie. Udostępnianie danych nie jest przewidywane. Osobie, której dane
dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

Załącznik do regulaminu

………………………………………………
/imię i nazwisko/

……………………………………………
/miejscowość, data/

………………………………………………
………………………………………………
/adres zamieszkania/
……………………………………………...
/telefon kontaktowy/

Karta zgłoszenia udziału w konkursie
„Jaki

mój dom – taka moja gmina”

a) Najpiękniejsze gospodarstwo rolne
b) Najpiękniejsza posesja – zagroda nierolnicza
Zgłaszam udział w konkursie posesji mieszczącej się w miejscowości:
……………………………………………………………………………………………………………….
/dokładny adres posesji/

jednocześnie oświadczam, że znane mi są warunki uczestnictwa w konkursie i kryteria oceny.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów konkursu, zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz.1781) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zapoznałam(em) ze
szczegółowymi informacjami dotyczącymi sposobu przetwarzania moich danych widniejącymi na stronie informatycznej urzędu:
www.miedzylesie.pl

……………………………………………….
miejscowość, data

……………………………………………………………………….
czytelny podpis uczestnika konkursu

