Regulamin 27. Konkursu
„Bolesławiec w kwiatach” 2019 r.
§1
Organizatorami 27. Konkursu „Bolesławiec w kwiatach”, zwanego dalej Konkursem jest
Towarzystwo Miłośników Bolesławca, Urząd Miasta Bolesławiec oraz Miejska Biblioteka Publiczna
– CENTRUM WIEDZY” (MCEE).
§2
Cele konkursu jest zwiększenie atrakcyjności i estetyki oraz upiększenie Miasta Bolesławiec.
§3
Konkurs dotyczy ozdobienia roślinami naturalnymi:
1) okien i balkonów,
2) ogródków przydomowych (w zabudowie wielorodzinnej),
3) terenów ogólnodostępnych, obiektów użyteczności publicznej (tj.: terenów wokół kawiarni,
restauracji, szkół, przedszkoli, kościołów, firm, galerii, itp.),
4) osiedli mieszkaniowych (spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, budynków komunalnych).
§4
Konkurs rozgrywany jest w następujących kategoriach:
1) najpiękniej ukwiecone okno,
2) najpiękniej ukwiecony balkon,
3) najpiękniej ukwiecony ogródek w zabudowie wielorodzinnej (przy czym ogródek ten musi być
dostępny dla wszystkich mieszkańców nieruchomości),
4) najpiękniej ukwiecony ogródek przy obiekcie użyteczności publicznej,
5) najpiękniej ukwiecony rodzinny ogród działkowy.
§5
1. Uczestnikami Konkursu są mieszkańcy Miasta Bolesławiec, spółdzielnie i wspólnoty
mieszkaniowe, firmy i inne jednostki, posiadające siedzibę na terenie Miasta Bolesławiec
oraz rodzinne ogrody działkowe.
2. Uczestnik może dokonać zgłoszenia w jednej z pięciu kategorii.
3. Uczestnikami konkursu nie mogą być:
1) laureaci I-go miejsca poprzedniej edycji konkursu,
2) pracownicy: Urzędu Miasta Bolesławiec i Miejskiej Biblioteki Publicznej – CENTRUM
WIEDZY; członkowie Towarzystwa Miłośników Bolesławca oraz pozostałych jednostek
organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec,
3) członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
§6
Komisja Konkursowa podczas I-go przeglądu, może wskazać inne miejsca niezgłoszone
do konkursu i zaprosić ich właścicieli do udziału.
§7
Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Bolesławiec, w trakcie dwóch
przeglądów, dokona oceny zgłoszonych miejsc, przyznając punkty w skali od 1 do 6.
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§8
Uwagi szczegółowe dotyczące oceny zgłoszonych obiektów:
1) kompozycje z kwiatów sztucznych nie biorą udziału w konkursie,
2) obiekt zaniedbany pod względem ogrodniczym ulega dyskwalifikacji,
3) rozwieszona bielizna lub bałagan panujący na balkonie lub w okolicy obiektu, dyskwalifikuje
obiekt,
4) w konkursie będą oceniane wyłącznie obiekty ogólnodostępne,
5) przy ocenie obiektów szczegółową uwagę Komisja będzie przedkładać do aspektów
estetycznych i ekologicznych zgłoszonych obiektów, w tym zgodnych z zasadą
zrównoważonego rozwoju.
§9
1. Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych opracuje regulamin, na podstawie
którego wyłoni 3 laureatów w V kategorii Konkursowej: „Najpiękniej ukwiecony rodzinny
ogród działkowy”.
2. Regulamin ten wraz z harmonogramem przeglądów zostanie dostarczony do Urzędu Miasta
Bolesławiec przed rozpoczęciem rywalizacji konkursowej, tj.: w terminie do 10 maja 2019 r.
3. Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z przeprowadzonych przeglądów
sporządza protokół oraz dokumentację fotograficzną, a następnie dostarcza je do Urzędu
Miasta Bolesławiec w terminie do 30 sierpnia 2019 r.
§ 10
Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie zgłoszenia i złożenie go w Biurze Obsługi
Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec ul. Rynek 41 (ratusz) lub Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1
(parter-biurowiec) oraz do dnia 10 maja 2019 r.
§ 11
1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi we wrześniu 2019 r., o dokładnym terminie
i miejscu wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie.
2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody w formie talonów, które będzie można zrealizować
w sklepie ogrodniczym, wybranym przez organizatora Konkursu oraz pamiątkowy dyplom.
§ 12
Nagrody zostaną ufundowane ze środków, zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta
Bolesławiec, na 2019 r.
§ 13
Organizatorzy Konkursu, zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu.

Iwona Mandżuk-Dudek
/-/
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