
Załącznik 
do Zarządzenia Nr 89/VII/2017 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 15 maja 2017 r. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU  
„NAJPI ĘKNIEJSZY OGRÓD PRZYDOMOWY MILANÓWEK 2017”  

 
 
 
I.  Organizator konkursu  
Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Milanówka.  
 
II.  Cele konkursu  

1. Podniesienie estetyki ogrodów przydomowych w mieście. 
2. Kreowanie i rozwijanie inicjatywy dbałości o otoczenie i o ochronę środowiska.  
3. Propagowanie wśród mieszkańców Milanówka dbałości o estetykę najbliższego 

otoczenia.  
4. Wzbogacenie i uatrakcyjnienie wizerunku miasta. 
5. Inspirowanie mieszkańców do współtworzenia przyjaznej dla środowiska atmosfery 

poprzez upiększanie swoich ogrodów przydomowych. 
 
III.  Uczestnictwo i tryb zgłaszania udziału w konkursie 

1. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach: 
• ogród przed domem mieszkalnym jednorodzinnym, 
• ogród przed domem (zabudowaniami) wielorodzinnym, 

2. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy Milanówka, z wyjątkiem Radnych, 
członków komisji konkursowej, pracowników Urzędu Miasta oraz laureatów 
zeszłorocznego konkursu. 

3. Przystępując do konkursu, uczestnik przyjmuje wszystkie postanowienia niniejszego 
regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 
organizatora na potrzeby konkursu, w tym na publikowanie imienia i nazwiska, zdjęć 
ogrodu. 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie Karty Zgłoszenia 
zawierającej:  
• imię i nazwisko,  
• adres - miejsce zamieszkania,  
• numer telefonu,  
• kategorię konkursową,  
• zgodę na fotografowanie balkonu/ogrodu i podanie wyników konkursu do 

publicznej  
            wiadomości.  
5. Wzór Karty Zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu i jest 

dostępny na stronie www.milanowek.pl i w Referacie Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Zielenią Urzędu Miasta Milanówka, ul. Spacerowa 4, pok.2. 

6. Zgłoszenia mogą być składane przez właścicieli ogrodów, zarządców, a także osoby 
trzecie, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody właściciela ogrodu. 

7.   Zgłoszenia należy składać w terminie do 31.05.2017r., osobiście w Urzędzie Miasta 
Milanówka, bądź drogą elektroniczną na adres: osz@milanowek.pl. 
 

IV.  Realizacja konkursu 
1. Oceny zgłoszonych do konkursu ogrodów dokona powołana zarządzeniem Burmistrza 

Miasta Milanówka Komisja Konkursowa, na Kartach Indywidualnej Oceny 
Punktowej Ogródka, których wzór stanowi załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu. 



2. Komisja dokona oględzin ogrodu w terenie. O wizycie Komisji konkursowej 
właściciele zgłoszonych ogrodów zostaną powiadomieni na minimum 3 dni przed jej 
datą. 

3. Z przeprowadzonej oceny ogrodów sporządzony zostanie protokół podsumowujący 
przebieg konkursu. 
 

V.  Kryteria oceny. 
1. Dobór roślin: 0-5 pkt 
2. Trawnik i jego utrzymanie: 0-5 pkt 
3. Estetyka i stan techniczny ogrodzenia: 0-5 pkt 
4. Nawierzchnia podjazdów, parkingów, ścieżek: 0-5 pkt 
5. Kwietniki, skalniaki, murki kwiatowe, pergole oraz inne obiekty małej architektury 

ogrodowej: 0-5 pkt  
6. Organizacja i wyposażenie miejsca wypoczynku: 0-5 pkt 
7. Ogólne wrażanie estetyczne: 0-5 pkt. 

 
VI.  Nagrody 

1. Dla zwycięzców i wyróżnionych w konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe, 
które zostaną wręczone podczas finału Konkursu. 

2. Kolejność miejsc będzie wynikała z przyznanej punktacji Komisji konkursowej. 
 
VII. Terminy Konkursu 

1. Termin zgłoszeń do Konkursu: 31 maja 2017r. 
2. Wizja Komisji Konkursowej ogrodów w terenie: czerwiec-lipiec 2017r. 
3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w miesiącu: wrzesień 2017r. 

 
VIII. Postanowienia końcowe  
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w terminach. 
2. Komisja kończy swoją pracę po ogłoszeniu wyników konkursu.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo fotografowania ogrodów dla celów 

dokumentacyjnych i promocyjnych.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


