Regulamin konkursu na „Najładniejszą posesję Gminy Końskowola 2019 r.”
1. Cele konkursu
a) Propagowanie wśród mieszkańców poczucia wrażliwości na estetykę, ład i porządek.
b) Zachęcanie mieszkańców do kształtowania i poprawy wizerunku ich posesji.
c) Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych, mających na
celu pozytywny wpływ na wygląd i estetykę miejscowości.
d) Propagowanie postaw współodpowiedzialności za stan otaczającego środowiska.
e) Wyróżnienie mieszkańców za osobisty wkład w poprawę wizerunku Gminy
Końskowola.
2. Organizator konkursu
Organizatorami konkursu są Wójt Gminy Końskowola, Gminny Ośrodek Kultury,
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
3. Terminy
a) Zgłaszanie uczestników do konkursu: do dnia 8 lipca 2019 r.
b) Rozstrzygnięcie konkursu : 14 lipca 2019 r. podczas XXII Święta Róż 2019.
4. Uczestnicy konkursu
Właściciel posesji ( pełnoletnia osoba fizyczna) zabudowanej budynkiem mieszkalnym,
który zgłosi do sołtysa lub Urzędu Gminy w Końskowoli, swój udział wypełniając kartę
zgłoszeniową. Termin składania deklaracji: do dnia 8 lipca 2019 r.
5. Tryb zgłaszania posesji do konkursu
a) Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie posesji ( na karcie
zgłoszeniowej) przez jej właściciela lub osobę upoważnioną przez właścicielaw terminie do dnia 8 lipca 2019 r.
b) Karty zgłoszeniowe oraz regulamin są dostępne w Urzędzie Gminy Końskowola,
ul. Pożowska 3A (Sekretariat p. 15 ), u sołtysów poszczególnych wsi oraz na stronie
internetowej gminy www.konskowola.info.pl
c) Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na oględziny nieruchomości,
zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych oraz zgodą
na podanie do publicznej wiadomości (media, lokalna prasa, strona internetowa
Gminy Końskowola itp.) informacji na temat posiadanej posesji oraz jej właściciela.
d) Zgłaszający się do konkursu oświadcza, że jego posesja została zabudowana
i zagospodarowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

e) Zgłoszenia do konkursu należy dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Końskowoli
ul. Pożowska 3A, 24-130 Końskowola ( Sekretariat ) lub za pośrednictwem sołtysów.
f) Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
g) Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać telefonicznie pod numerem
telefonu 81 881 62 01 bądź bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Końskowoli.
6. Warunki przeprowadzenia konkursu
a) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia
konkursu, jeżeli nie wpłyną, co najmniej 3 zgłoszenia do konkursu.
b) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania zgłoszeń, które
wpłyną do Urzędu Gminy w Końskowoli po terminie wskazanym w niniejszym
regulaminie.
c) Konkursem objęte są nieruchomości leżące w granicach administracyjnych Gminy
Końskowola.
7. Ocena zgłoszonych posesji, kryteria
Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń komisja konkursowa dokona wizytacji i oceny
zgłoszonych posesji (w dniach 9-11 lipca 2019 r.). Komisja dokona oceny na
przygotowanej karcie. Przyjmuje się skalę od 1 do 5 punktów za każde z kryteriów oceny.
Ocena ostateczna jest sumą punktów przyznanych za każde z kryteriów. Wygrywa
posesja, której suma punktów będzie największa. W przypadku równej liczby głosów
decyduje głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
Kryteria podlegające ocenie są następujące:
a) Utrzymanie czystości, ładu i porządku na terenie posesji.
b) Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w tym różnorodność kwiatów, krzewów
i drzew.
c) Estetyka zabudowań .
d) Zagospodarowanie posesji elementami małej architektury (altanki, oczka wodne,
studnie, skalniaki itp.).
e) Oryginalność i pomysł na zagospodarowanie posesji.
f) Rozwiązania ekologiczne oraz elementy regionalne.
8. Nagrody
a) Właściciele trzech najwyżej ocenionych posesji otrzymają nagrody rzeczowe oraz
pamiątkowe dyplomy.
b) Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

