
Regulamin konkursu na najładniejszy gliwicki ogródek przydomowy i balkon 
 

§ 1  
Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem konkursu jest Miasto Gliwice. 
2. Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców Gliwic do dbałości o estetykę 

najbliższego otoczenia poprzez aranżacje ogródków i balkonów. 
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej  

i złożenie jej w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach do 30 czerwca 
2016 r.  

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do sfotografowania nagrodzonych 
ogródków przydomowych i balkonów w celu umieszczenia na stronie internetowej 
Miasta Gliwice oraz w publikacjach promujących Miasto Gliwice.  

5. Komisja konkursowa będzie przeprowadzać ocenę zgłoszonych ogródków 
i balkonów od 7 do 22 lipca br. O wizycie komisji konkursowej właściciele 
zgłoszonych do konkursu ogródków i balkonów zostaną powiadomieni telefonicznie 
minimum 2 dni wcześniej.  

6. Ocenie będą podlegały: aranżacje ogródków i balkonów, dobór roślin, 
pomysłowość.    

§ 2  
Uczestnicy konkursu 

 
1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gliwic i będzie przeprowadzony 
     w dwóch kategoriach: 

I- Najładniejszy przydomowy ogródek 
II- Najładniejszy balkon 

     2.  Każdy uczestnik może zgłosić jeden balkon lub ogródek przydomowy przynależny 
          do jego miejsca zamieszkania.  

 
§ 3 

 Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 
 

1.  Ogródki i balkony oceniać będzie jury powołane przez organizatora konkursu. 
2.   Jury ma prawo przyznać nagrody za I, II i III miejsce w każdej z ww. kategorii.          
3.   Jury ma prawo przyznać nagrodę specjalną Grand Prix oraz wyróżnienia. 
4.   Wszelkie decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. 

     5.   Jednorazowa wartość nagrody rzeczowej nie przekroczy: 
 - 250 zł. za I  miejsce 
 - 200 zł. za II miejsce 
 - 150 zł. za III miejsce  

     6.   W związku z obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych 
            z tytułu nagród przyznanych w konkursie, organizator zwiększy przyznaną 
            nagrodę rzeczową o dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej 
            wysokości należnego podatku obciążającego zdobywcę nagrody; podatek 
            zostanie pobrany przez organizatora przed wręczeniem nagród. 
     7.    Rozstrzygnięcie i ogłoszenie konkursu nastąpi w IV kwartale br. 
 
   


