Strzyżewice, dnia 25.05.2016r.
OŚr.4455.2.2016

REGULAMIN

Konkursu „PIĘKNA WIEŚ” 2016 rok
I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:
Organizacja Konkursu ma na celu popularyzację postaw przyjaznych
środowisku i wyróżnienie mieszkańców wsi, którzy położyli ogromny
nacisk na estetykę obiektów.
II. ORGANIZACJA KONKURSU:
1. Konkurs organizowany jest pod patronatem Wójta Gminy Strzyżewice.
2. Organizatorem Konkursu jest Urząd Gminy Strzyżewice.
3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja powołana
przez Wójta Gminy.
4. Współzawodnictwo konkursowe prowadzone jest w kategorii:
 Posesja.
III. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU:
 W konkursie mogą brać udział posesje zgłaszane przez samych
zainteresowanych, wytypowane przez Sołtysa, Rady Sołeckie
i Radnych.
 Sołtysi mogą typować do udziału w konkursie max. 2 najpiękniejsze
posesje z terenu danego sołectwa.
 Do konkursu „Piękna Wieś” nie mogą przystąpić posesje, które
w ostatniej edycji konkursu otrzymały nagrodę.
 Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie można dokonać osobiście
w Urzędzie Gminy Strzyżewice pokój nr 15 lub telefonicznie pod
numerem (81) 566 96 12 w terminie do dnia 10 czerwca 2016r.
IV. NAGRODY:
 Dla zwycięzców przewidziano nagrody oraz dyplomy.
V. CZAS TRWANIA KONKURSU:
 Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie do dnia 10 czerwca 2016r.
w Urzędzie Gminy Strzyżewice.
 Przegląd konkursowy nastąpi w terminie od 20 czerwca 2016r. do
30 czerwca 2016r.
 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14 lipca 2016r.
 Oceny przeglądów zgodnie z określonymi w regulaminie kryteriami,
dokona Komisja zatwierdzona przez Wójta Gminy.
VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW:


Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez podanie ich do publicznej
wiadomości w Gazecie Gminy Strzyżewice „KOMPRES”.
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Wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi na uroczystym spotkaniu
podczas obchodów Gminnego Święta Plonów.



VII. KRYTERIA OCENY:
Posesja
1. Powiązanie wyglądu obiektu z tradycją i kulturą wiejską oraz
uwarunkowaniami przyrodniczo – krajobrazowymi /max. 2 pkt/.
2. Stan techniczny i estetyka budynków (elewacja, dach, itd.) /max. 2 pkt/.
3. Ogólny ład i porządek całego obejścia, w tym:

Opłotowanie,

Estetyka od strony drogi i sąsiadów,

Mała architektura,

Inne niekonwencjonalne rozwiązania.
/max. 8 pkt/.
4. Nasadzenia ozdobne w obrębie posesji (ogródek przed domem, zieleń –
trawnik, drzewa, krzewy, kącik wypoczynkowy) /max. 2 pkt/.
5. Właściwe gromadzenie ścieków bytowych (posiadanie zbiornika
bezodpływowego lub oczyszczalni przydomowej) /max. 2 pkt/.
6. Prowadzenie na terenie posesji selektywnej zbiórki odpadów /max. 2
pkt/.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia - 18.
Organizując ten konkurs Gmina Strzyżewice liczy na szeroki
udział jej mieszkańców, ich zaangażowanie w upiększanie własnych
siedlisk, wypracowanie zachowań ekologicznych, a przez to
bezpośredni wpływ na poprawę wyglądu poszczególnych wsi i posesji.
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