Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Szlakiem Granitu”
55-340 Udanin 86 B
Tel. 71 733 78 88, fax. 71 733 78 80, 664742880,poczta@lgdszlakiemgranitu.pl

Regulamin Konkursu na Ogród Przydomowy
1. Organizator konkursu:
 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”
2. Cele konkursu
• Promocja Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”
• Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających
pozytywny wpływ na podniesienie wyglądu i estetyki Partnerstwa Szlakiem Granitu
• Poprawa estetyki miejscowości, dbałość o własną posesję i ogród
• Wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszych ogrodów z terenu Partnerstwa Szlakiem
Granitu
3. Uczestnicy:
• W konkursie mogą brać udział wszyscy właściciele ogrodów położonych w
granicach z terenu partnerstwa Szlakiem Granitu tj. Gmina Dobromierz,
Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Żarów i Udanin)
• W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej
• Przystępując do konkursu uczestnik deklaruje , że wyraża zgodę na wszystkie
postanowienia regulaminu i oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za wszystkie
oświadczenia zawarte w powyższym regulaminie. Uczestnik jednocześnie wyraża
zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu,
oraz :
- zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania,
- zgodę na publikację zdjęć ogrodu uczestnika oraz własnego wizerunku i przekazanie
praw autorskich zdjęć na rzecz organizatora konkursu
4. Tryb zgłaszania:
• Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie deklaracji opracowanej wg wzoru
stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
• Deklarację można pobrać ze strony internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Szlakiem Granitu” lub osobiście w Biurze Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.
• Do deklaracji należy dołączyć 3 zdjęcia ogrodu w formie papierowej lub cyfrowej.
Zdjęcia powinny przedstawiać najatrakcyjniejsze obrazy ogrodu, gdyż pierwszej
ocenie będzie podlegać widok na zdjęciach, wg których wybrane zostaną ogrody do
bezpośredniej oceny Komisji Konkursowej.
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• Dokonując oceny ogrodów komisja konkursowa, w uzgodnionym z właścicielem
terenu terminie, dokona wizytacji zgłoszonego do udziału w konkursie ogrodu.
Zgłoszenia mogą być składane w czasie trwania konkursu przez:
- właściciela ogrodu, współwłaściciela (oraz ich pełnoletnie dzieci)
- osoby trzecie (ale tylko pod warunkiem uzyskania pisemnego upoważnienia
właściciela ogrodu)
Zgłoszenia należy składać w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Szlakiem Granitu” w kopercie z napisem „Konkurs na ogród przydomowy " do 31
sierpnia 2014 r. Materiały nie będą zwracane.
5. Sposób realizacji Konkursu
• Oceny ogrodów dokona Komisja Konkursowa
• Komisja dokona przeglądu i oceny zgłoszeń oraz dokumentacji pod względem
zgodności z regulaminem
• Komisja oceniać będzie wizerunek ogrodu ze zdjęć oraz dokona oględzin
zgłoszonych ogrodów w terenie
• Konkurs może zostać odwołany przez organizatora bez podania przyczyn
odwołania

6. Kryteria oceny
• Różnorodność roślin (warzywa, owoce, kwiaty) 0 – 10 pkt.
• Kompozycje roślinne 0 – 10 pkt.
• Pomysłowość i oryginalność 0 – 10 pkt.
• Estetyka i porządek 0 – 10 pkt.
• Stan techniczny elementów małej architektury 0 – 10 pkt.
7. Nagrody
• Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia
• Kolejność miejsc będzie wynikała z punktacji
• Decyzje komisji są ostateczne

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i
aktywizacja – Oś IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Konkurs organizowany przez Lokalną Grupę działania
„Szlakiem Granitu” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi.
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Zał. Nr 1

Karta zgłoszenia ogrodu
Organizator : Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”

Gmina ………………………….

Nazwa
Sołectwa
Imię i Nazwisko
zgłaszającegowłaściciela ogrodu
Nr telefonu

Opis ogrodu zgodnie
z regulaminem
Konkursu: warzywa,
kwiaty, owoce
/dokumentacja
fotograficzna –
zdjęcia :format
jpg.(800x600 pikseli,
5-10 szt)

…………………………………
Miejscowość, data i podpis:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i
aktywizacja – Oś IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Konkurs organizowany przez Lokalną Grupę działania
„Szlakiem Granitu” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych zawartych w zgłoszeniu przez
Organizatora konkursu dla potrzeb przeprowadzenia konkursu, jak również w celach marketingowych, z
zachowaniem prawa do wglądu moich danych osobowych, żądania ich poprawiania lub usunięcia, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
Miejscowość, data:

Podpis Zgłaszającego:

Załącznik nr 3 do Regulaminu
Oświadczenie
Potwierdzam/y, iż prezentowany przeze mnie ogród przydomowy jest moją własnością i został
przygotowany w sposób nie zagrażających życiu i zdrowiu człowieka.
Kompozycje (kwiaty, rośliny) tworzące ogród nie naruszają dóbr przyrody.
Miejscowość, data:

Podpis zgłaszającego:
Załącznik nr 4 do Regulaminu

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację materiałów konkursowych
Zapoznałem/am się z treścią oraz zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Konkursu na Ogród
przydomowy.
Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę i udzielam/y Organizatorowi upoważnienia do umieszczenia
zdjęć mojego ogrodu wraz z podaniem nazwiska i adresu właściciela w publikacji przygotowywanej przez
Stowarzyszenie LGD „Szlakiem Granitu” oraz przekazuję prawa autorskie do zdjęć na rzecz organizatora
konkursu.
Miejscowość, data:

Podpis zgłaszającego:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i
aktywizacja – Oś IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Konkurs organizowany przez Lokalną Grupę działania
„Szlakiem Granitu” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi.
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