
                                                                 Załącznik Nr 1 zarządzenia Nr 73/2015 

z dnia 13 lipca 2015 

 
 

Regulamin Konkursu na „Najpiękniejsza zagroda 2015” 

w Gminie Niegowa 

 

 
1. Organizator Konkursu:  
Organizatorem IV edycji Konkursu pod nazwą „Najpiękniejsza  zagroda 2015” 
w Gminie Niegowa jest Wójt Gminy Niegowa.  
 
2. Warunki uczestnictwa w Konkursie:  
Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać formularz zgłoszeniowy udziału w 
Konkursie. Uczestnicy wyrażają zgodę na uczestnictwo w Konkursie zgodnie z 
warunkami niniejszego Regulaminu oraz przetwarzanie danych osobowych dla 
celów związanych z realizacją Konkursu zgodnie z przepisami ustawy o 
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2014 r. poz. 
1182 tj. ze zm.).  
 
3. Kto może brać udział w Konkursie:  
W konkursie mogą brać udział wszyscy pełnoletni właściciele posesji 
znajdujących się na terenie gminy Niegowa.  
W konkursie nie mogą uczestniczyć Organizatorzy, członkowie Komisji 
Konkursowej i zwycięzcy miejsc I-III poprzednich edycji.  

4. Etapy oceny Komisji:  

I etap – ocena Komisji na miejscu. Wg następujących kryteriów:  

1. Ogólny wygląd zabudowań - estetyka, czystość całej posesji (budynki 
mieszkalne, budynki gospodarcze - stan techniczny elewacja) 1-10 pkt. 

2. Ogólny wygląd posesji (ład i porządek posesji, estetyka) 1-10 pkt. 

3. Ogrodzenie zagrody wiejskiej, ogródków przydomowych (stan i jakość 
ogrodzenia estetyka wykonania i utrzymania) 1-10 pkt. 

4. Wyposażenie posesji w elementy małej architektury (altany, pergole, 
trawniki, ogródki skalne, ławki, wydzielenie części rekreacyjnej itp. 1-10 pkt.  



5. Stan obejścia-podwórza- zaplecza gospodarskiego (podwórze, stan 
nawierzchni ciągów komunikacyjnych, usytuowanie sprzętu rolniczego, 
wyposażenie gospodarstwa w specjalnie przygotowane miejsce składowania 
obornika, gromadzenie gnojowicy itp. 1-10 pkt.  

Podczas wizytacji gospodarstwa, zostaną wyłonieni zwycięzcy, którzy 
otrzymają nagrody rzeczowe przewidziane w niniejszym regulaminie za I, II, III 
miejsce oraz 10 laureatów otrzymujących nagrody rzeczowe, wyróżniające. 
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek 
Gminnych. 
5. Jak i gdzie można zgłosić swój udział w Konkursie  
Formularz zgłoszeniowy należy przesyłać w terminie do dnia 14 sierpnia 

2015r. Po tym terminie nadesłane zgłoszenia nie biorą udziału w Konkursie.  
Zgłoszeń można dokonywać na formularzu zgłoszeniowym w następujących 
formach do wyboru:  
1. papierowej - wypełniony formularz własnoręcznie podpisany przesłany na 
adres Urząd Gminy Niegowa ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa. 

2. wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz w formie papierowej złożyć 
osobiście  w sekretariacie Urzędu Gminy Niegowa pokój Nr 6 ul. Sobieskiego 1, 
42-320 Niegowa w godzinach pracy urzędu.  
Formularz zgłoszeniowy można pobrać: 
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Niegowa: www.niegowa.pl  

- w pok. Nr 9 Referatu Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Gruntami, 
-  lub do odbioru u Sołtysów wsi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


