Regulamin konkursu na:
„Najładniejsze ogródki przydomowe oraz balkony na terenie miasta Lipna”
§ 1 Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Lipnie.
§ 2 Cele Konkursu:
 podniesienie walorów estetycznych i ogólnego wyglądu Miasta Lipna,
 zapewnienie atrakcyjniejszych warunków do rekreacji i wypoczynku mieszkańcom
Miasta Lipna oraz przyjeżdżającym turystom,
 kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek
Miasta,
 promocja mieszkańców dbających o estetykę Miasta z naciskiem na własne posesje,
 promocja zachowań proekologicznych, w szczególności szacunku do przyrody,
 motywowanie społeczności lokalnej do dbania o otoczenie, pielęgnowania roślin oraz
miejsca zamieszkania i życia.
§ 3 Warunki konkursu:
1. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:
a. przydomowy ogródek,
b. balkon.
2. Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać na druku, stanowiącym załącznik do
niniejszego Regulaminu, do dnia 27 lipca 2018 roku, w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Lipnie, przy Placu Dekerta 8.
3. Zgłoszenia udziału w konkursie może dokonać mieszkaniec Miasta, będący
jednocześnie właścicielem lub użytkownikiem nieruchomości, na której znajduje się
obiekt zgłaszany do konkursu.
4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden balkon lub ogródek przydomowy,
przynależny do jego miejsca zamieszkania.
5. W konkursie nie mogą brać udziału:
a. pracownicy Urzędu Miejskiego i ich współmałżonkowie,
b. radni Rady Miejskiej w Lipnie i ich współmałżonkowie,
c. pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i ich współmałżonkowie.
6. Właściciel lub użytkownik nieruchomości składając zgłoszenie do konkursu akceptuje
jego warunki i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów
konkursowych.
§ 4 Kryteria oceny i punktacja:
Ustala się następujące kryteria i punktację w poszczególnych kategoriach:
A. Ogródek przydomowy
1. wygląd, ogólne wrażenie estetyczne – od 1 do 5 pkt.
2. ukwiecenie (kolorystyka, dobór roślinności, różnorodność) – od 1 do 5 pkt.
3. ogólna koncepcja i pomysłowość wykonania – od 1 do 5 pkt.
Razem maksymalnie – 15 pkt.

B. Balkon
1. wygląd, ogólne wrażenie estetyczne – od 1 do 5 pkt.
2. ukwiecenie (kolorystyka, dobór roślinności, różnorodność) – od 1 do 5 pkt.
3. ogólna koncepcja i pomysłowość wykonania – od 1 do 5 pkt.
Razem maksymalnie – 15 pkt.
§ 5 Komisja konkursowa:
1. Oceny zgłoszonych obiektów dokona Komisja konkursowa, powołana przez
Burmistrza Miasta Lipna.
2. Skład Komisji konkursowej stanowią 3 osoby, po jednym przedstawicielu:
• Urzędu Miejskiego w Lipnie
• Rady Miejskiej w Lipnie
• Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie
3. Komisja konkursowa dokona przeglądu i oceny posesji biorących udział w konkursie
w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń, tj. najpóźniej
do 3 sierpnia 2018 r.
4. O wizycie Komisji konkursowej właściciele zgłoszonych ogródków i balkonów
zostaną powiadomieni telefonicznie minimum 2 dni wcześniej.
5. Z przeglądu posesji Komisja sporządza protokół oraz arkusz oceny w oparciu
o kryteria określone w § 4 Regulaminu.
6. Przeglądu posesji Komisja dokonuje w co najmniej 2-osobowym składzie.
7. Sprawozdanie opisowe oraz arkusze oceny z poszczególnych nieruchomości, wraz
z propozycjami przyznania nagród w każdej z kategorii Przewodniczący Komisji
konkursowej przedkłada Burmistrzowi Miasta Lipna.
8. Burmistrz Miasta Lipna przydziela nagrody na podstawie wniosków Komisji
konkursowej.
§ 6 Nagrody:
1. W każdej kategorii przyznane zostaną nagrody za I, II i III miejsce.
2. Nagrody to bony do sklepu ogrodniczego o wartości:
 od 100 zł do 300 zł w przypadku kategorii balkonów,
 od 200 zł do 600 zł w przypadku kategorii ogródków.
3. Organizator poinformuje laureatów o miejscu i czasie wręczenia nagród minimum 14
dni wcześniej.
4. Planowane rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dni
Lipna 2018.
5. Nagrody są dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

