
      

     REGULAMIN 

     KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ 2022 

 

             Załącznik nr 1  
                 do Zarządzenia nr 210/2022 
         z dnia 15 czerwca 2022 
 
 

Regulamin konkursu na najładniejszą posesję 2022 roku 
„Augustowskie ogrody i balkony przyjazne pszczołom” 

 
§ 1 Cel Konkursu 

 
1. Zachęcenie mieszkańców Augustowa do dbałości o estetykę najbliższego otoczenia  

i miasta.  
2. Włączenie mieszkańców do działań z zakresu ochrony bioróżnorodności na rzecz 

zwiększenia populacji pszczoły miodnej.  
 

§ 2 Organizator konkursu 
 

Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Augustowa. 
 

§ 3 Uczestnictwo w konkursie 
 

1. W konkursie może wziąć udział jedynie osoba pełnoletnia będąca właścicielem/ 
współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym  lub, jeśli korzysta z posesji na 
podstawie umowy najmu/ użyczenia/ dzierżawy, posiada zgodę właściciela na udział 
w konkursie. 

2. Z konkursu wyłączeni są pracownicy Urzędu Miejskiego w Augustowie, osoby 
powołane do Komisji Konkursowej oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Za 
członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 
małżonków i osoby przysposobione. 

3. Laureaci konkursu z 2021 roku nie mogą brać udziału w dwóch kolejnych edycjach 
konkursu, tj. w roku 2022 i 2023. 

4. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach: 
- najładniejszy ogródek przydomowy, 
- najładniejszy ogródek działkowy, 
- najładniejszy taras i balkon (ocena ekspozycji zewnętrznej). 

5.   Do konkursu można zgłosić się tylko w jednej kategorii.  
 

§ 4 Organizacja konkursu 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie zgłoszenia (załącznik nr 1). 
2. Zgłoszenia można składać w terminie od 17 czerwca do 11 lipca 2022 r. osobiście 

w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie lub listownie (adres:       
ul. Młyńska 35), lub przesłać podpisany i zeskanowany formularz na adres e-mail: 
promocja@urzad.augustow.pl. 

mailto:promocja@urzad.augustow.pl
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3. Komisja konkursowa będzie oceniać zgłoszone do Konkursu posesje w terminie od 
18 lipca do 31 lipca 2022 r. (osoby, które dokonają zgłoszenia do Konkursu zostaną o 
tym powiadomione telefonicznie).  

4. Spośród zgłoszonych do konkursu obiektów Komisja wyłoni z każdej kategorii dwa 
najładniejsze obiekty, przyznając I miejsce. 

5. Dopuszcza się możliwość nie wyłonienia laureata, w którejś z kategorii. 
6. W przypadku nie wyłonienia laureata, w którejś z kategorii, dopuszcza się, w ramach 

przeznaczonych środków pieniężnych na nagrody, przyznać dodatkowe wyróżnienie 
lub wyróżnienia w tej samej lub innych kategoriach w równych lub różnych 
kwotach. 

7. Spośród zgłoszonych posesji, które nie zdobyły I miejsca, Komisja wybierze posesje, 
które zdobędą najwięcej punktów, przyznając wyróżnienia.  

8. Komisja oceni obiekty w oparciu o następujące kryteria:  

 ogólne wrażenie ocenianego obiektu 0 - 10 pkt., 

 układ kompozycyjny roślinności uwzględniający trafność doboru gatunków i odmian 
0 – 10 pkt., 

 zasadzenia przyjazne pszczołom tzw. roślin nektaro- i pyłkodajnych (np. wrzos, lipa 
drobnolistna, malina lawenda, kocimiętka, facelia, leszczyna, brzoza, klon, 
jesionolistny, wierzba, dąb) 0 – 10 pkt.,  

 elementy małej architektury 0 – 10 pkt., 

 stan i estetyka ogrodzenia 0-10 pkt., 

 inne ciekawe i oryginalne rozwiązania na posesji 0-10 pkt. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalenia wizerunku prezentowanej posesji 

w formie fotografii lub video oraz podania wyników do publicznej wiadomości. 
 

§ 4 Nagrody 
 

1. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne. 
2. I miejsce, laureat kategorii  – 1800 zł, wyróżnienie – kwota uzależniona od liczby 

przyznanych nagród. 
3. Podatek od nagród zostanie potrącony przed dokonaniem wypłaty przez 

Organizatora Konkursu. 
4. W przypadku rezygnacji osoby zgłaszającej w trakcie trwania konkursu lub 

niemożliwości przyznania nagrody z powodu niespełnienia warunków konkursu 
nagroda zostanie przyznana właścicielowi posesji kolejnej na liście ocenionych.   
 

§ 5 Komisja Konkursowa 
 

1. Komisję Konkursową powołuje Organizator. 
2. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.  
3. Komisja przygotuje listę ocenianych posesji wraz z liczbą przyznanych punktów. 
4. W przypadku równej liczby punktów o miejscu na liście decyduje głos 

Przewodniczącego lub Zastępcy prowadzącego posiedzenie.  
5. Z przebiegu i podsumowania konkursu zostanie sporządzona dokumentacja 

fotograficzna. 

http://rosliny.urzadzamy.pl/szukaj/?query=wrzos
http://rosliny.urzadzamy.pl/szukaj/?query=wrzos
http://rosliny.urzadzamy.pl/baza-roslin/drzewa-lisciaste/lipa-drobnolistna,7_306/
http://rosliny.urzadzamy.pl/baza-roslin/owocowe/malina-wlasciwa,16_1135/
http://rosliny.urzadzamy.pl/baza-roslin/owocowe/malina-wlasciwa,16_1135/
http://rosliny.urzadzamy.pl/baza-roslin/byliny/kocimietka-faassena,5_319/
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6. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.  
7. Komisja kończy pracę protokołem.  

 
 

 

 

Z up. BURMISTRZA 

/-/ 

Zastępca Burmistrza 

Filip Jerzy Chodkiewicz 

 


