
 

 

Załącznik 
do Zarządzenia nr 56/2019 

Wójta Gminy Bedlno 
z dnia 14 maja 2019r. 

 
Regulamin przeprowadzenia konkursu na: „Najpiękniejszy ogródek w Gminie Bedlno” 

§ 1 

Konkurs ma na celu podtrzymanie kultury oraz tradycji pielęgnacji krajobrazu wiejskiego, 
estetyki oraz ochrony środowiska. Konkurs ma charakter edukacyjny. 
Poprzez zachowanie rodzimej kultury wiejskiej, konkurs traktowany jest jako wizerunek i promocja 
Gminy Bedlno. 

§ 2 

 Konkurs „Najpiękniejszy ogródek w Gminie Bedlno”, zwany dalej jako „Konkurs” 
przeprowadzany jest corocznie przez Wójta Gminy Bedlno oraz Komitet „Zielona Gmina” zwanymi 
dalej Organizatorami.  

§ 3 

1. Warunku uczestnictwa w Konkursie: 
a) wypełnienie karty zgłoszenia oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu (karta zgłoszenia i oświadczenie 
dostępne na stronie www.bedlno.pl lub w Urzędzie Gminy Bedlno, pok. nr 14 i 28), 
b) dostarczenie materiałów (zdjęć w ilości do 15 sztuk sporządzonych w formie 
papierowej/elektronicznej) przedstawiających zgłaszany ogródek, 
c) wyrażenie zgody na przekazanie materiałów, o których mowa w ppkt. b) na rzecz Organizatorów, 
wraz z nieograniczonym prawem ich używania,  
d) w Konkursie udział wezmą osoby, które dostarczą karty zgłoszenia wraz z wymaganymi 
załącznikami w terminie do dnia 30 czerwca danego roku, w którym przeprowadzony jest Konkurs, 
e) zgłoszenia należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno pok. nr 
14 z dopiskiem: „Konkurs – Najpiękniejszy ogródek w Gminie Bedlno” lub elektronicznie na adres 
ug@bedlno.pl. 

§ 4 

Informacja o przeprowadzonym Konkursie jest podana corocznie do publicznej wiadomości 
na stronie internetowej www.bedlno.pl oraz za pośrednictwem Sołtysów w sposób zwyczajowo 
przyjęty. 

§ 5 

W celu dokonania oceny zgłoszonych do Konkursu ogródków, Wójt powołuje Komisję 
Konkursową składającą się z przedstawicieli Organizatorów oraz specjalistów w zakresie obszarów 
wiejskich i agroturystyki, historii i kultury wsi, zwaną dalej Komisją.  

 

 

 



 

 

§ 6 
1. Komisja dokonuje ocen zgłoszonych do konkursu ogródków według poniższych kryteriów: 
 
1) piękna i atrakcyjności zarówno roślin, jak i rozwiązań koncepcyjno-architektonicznych,  
2) prawidłowego prowadzenia ogródka (zróżnicowanie i rodzaj roślinności ozdobnej), 
3) wykorzystania elementów zagospodarowania małej architektury oraz elementy charakterystyczne 
dla wsi w powiązaniu z tradycją i kulturą regionu, 
4) własnych inwencji, pomysłowości i pracy w urządzaniu ogródka, 
5) wykorzystanie wody opadowej, 
6) komensalizm międzygatunkowy, 
7) ogólnej estetyki posesji/gospodarstwa. 
2. Każde z kryteriów może być ocenione od 1 do 5 punktów.  
3. Komisja spośród zgłoszonych ogródków, na podstawie dostarczonych przez uczestników Konkursu 
materiałów, wytypuje ogródki, które mogą być wizytowane, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu   
z właścicielem, nie później niż do dnia 20 lipca danego roku, w którym przeprowadzany jest Konkurs. 
4. Najwyższa ocena punktowa, według kryteriów określonych w ust. 1, decyduje o wyborze 
najpiękniejszego ogródka. 
 

§ 7 
1. Konkurs powinien być zakończony i rozstrzygnięty w nieprzekraczalnym terminie do dnia               
15 sierpnia każdego roku. 
2. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. 
 

§ 8 
1. Komisja po przeprowadzeniu konkursu niezwłocznie przekazuje Organizatorom informację               
o wyborze najpiękniejszych ogródków. 
2. Podsumowanie oraz wyniki konkursu oficjalnie zostaną podane do publicznej wiadomości na 
Dożynkach Gminnych. 
3. Laureaci Konkursu są wcześniej informowani o wynikach Konkursu oraz zapraszani na oficjalne 
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. 
4. Wyniki konkursu wraz z najciekawszymi zdjęciami będą udostępnione do publicznej wiadomości    
w siedzibie Urzędu Gminy Bedlno, Gminnym Ośrodku Kultury w Bedlnie, na stronie internetowej 
Urzędu Gminy oraz w lokalnej prasie. 
 

§ 9 
1. Organizatorzy nie zwracają Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem              
w Konkursie oraz dostarczonych materiałów. 
2. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do zdjęć dostarczonych na Konkurs w całości 
obciąża Uczestnika Konkursu. 
3.Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie i zdjęcia udziela licencji niewyłącznej nieodpłatnej na ich 
wykorzystywanie w ramach: publikacji prasowych związanych z Konkursem, wystaw 
pokonkursowych, innych działań promocyjnych Urzędu Gminy w Bedlnie. 
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania przesłanych zdjęć w kampaniach 
promocyjnych i/lub materiałach promocyjnych Organizatorów bez obowiązku wynagrodzenia dla 
autora zdjęć, jednak Organizator nie ma obowiązku wykorzystania otrzymanych materiałów. 
5. Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić 
Organizatorów w całości od wszelkiej odpowiedzialności, jaka zostałaby na Organizatorów nałożona, 
choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w pracach praw osób trzecich, w tym 
osobistych lub majątkowych praw autorskich. 
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania zdjęciami, nagraniami i materiałami           
z przebiegu Konkursu. 
 



 

 

7. Organizatory Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, 
zmiany lub odwołanie Konkursu z przyczyn od niego niezależnych. 
 

§10 
1. Organizatorzy uprawieni są do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 
2. Organizatorzy mogą w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania 
przyczyn. 
3. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne. 
4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez 
Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane 
osobowe oraz do ich poprawiania. 
5. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne 
przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku    
w prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm). 
 

§11 
Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować: Urząd Gminy w Bedlnie, Bedlno 24, 99-311 
Bedlno, tel.:24/282 14 20; e-mail: ug@bedlno.pl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

Do konkursu na „Najpiękniejszy ogródek w Gminie Bedlno” 
 

Zgłaszam swój udział w konkursie na: „Najpiękniejszy ogródek w Gminie Bedlno” 
 
Nazwisko i imię …………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Adres ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Telefon ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Oświadczam, iż warunki konkursu oraz regulamin konkursu na: „Najpiękniejszy ogródek w Gminie 
Bedlno” stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 56/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 14 maja 2019 r. 
są mi znane.  
 
Opis ogródka określający np. wielkość, charakter, roślinność, oryginalność itp. 
 
 
 

KRYTERIA  OPIS 

piękno i atrakcyjności zarówno 
roślin, jak i rozwiązań 
koncepcyjno-architektonicznych 
 
 

 

prawidłowość prowadzenia 
ogródka (zróżnicowanie i rodzaj 
roślinności ozdobnej) 
 
 

 

wykorzystanie elementów 
zagospodarowania małej 
architektury oraz elementy 
charakterystyczne dla wsi w 
powiązaniu z tradycją i kulturą 
regionu, 
 

 

własna inwencji, pomysłowości i 
pracy w urządzaniu ogródka 
 
 
 

 



 

 

wykorzystanie wody opadowej 
 
 
 

 

komensalizm międzygatunkowy 
 
 
 

 

ogólna estetyka 
posesji/gospodarstwa. 
 
 
 

 

 
 

Dodatkowy opis, nie wymagany. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

…………………………………..…………………………………… 
(czytelny podpis zgłaszającego się do konkursu) 

 
 

……………………………………………………….. 
(miejscowość, data) 


