
                                                                            Załącznik Nr 1  

                                                                            do Zarządzenia Nr ……….. 

                                                                            Prezydenta Miasta Radomska  

                                                                            z dnia 31 maja 2022 r.  

 

 

Regulamin Konkursu 

„Mój dom cały w kwiatach na terenie miasta Radomska w 2022 r.” 

 
        § 1  Organizator konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Radomsko, z siedzibą w Urzędzie 

Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko, zwany dalej Organizatorem.  

2. Wszelkie sprawy związane z organizacją konkursu należy kierować do Wydziału 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, pok. 308, tel. 44 685 44 98. 

 

§ 2  Cel konkursu 

 

Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców Miasta Radomska do dbałości o najbliższe 

otoczenie, a co za tym idzie podniesienie atrakcyjności i walorów estetycznych 

przestrzeni publicznej miasta oraz jego promocja.  

 

§ 3  Zasady uczestnictwa 

 

1. Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, będąca właścicielem, najemcą, 

użytkownikiem posesji, domu bądź mieszkania położonego na terenie miasta 

Radomska, za wyjątkiem członków Komisji Konkursowej i ich rodzin.  

2. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.  

3. Zgłaszający obiekt do konkursu powinien wypełnić i podpisać kartę zgłoszeniową 

(załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu). Formularze zgłoszeń dostępne są na stronie 

internetowej www.radomsko.pl oraz w Urzędzie Miasta Radomska.  

4. Karty zgłoszenia przyjmowane będą w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta 

Radomska. 

5. Karty zgłoszenia można składać osobiście lub przesłać listem na adres Organizatora – 

wówczas za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę wpływu do tut. Urzędu.  

6. Uczestnik konkursu do 31.08.2022 r. dostarcza 4 zdjęcia swojego ogrodu, balkonu lub 

tarasu, w formie elektronicznej na adres e-mail rolnictwo@radomsko.pl lub na 

nośniku cyfrowym (np. pendrive, płytach CD) do siedziby Organizatora. 

 

§ 4  Terminarz konkursu 

 

1. Czas trwania konkursu: od 20 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.  

2. Zgłoszenie do konkursu przyjmowane będą do 17 czerwca 2022 r.  

3. Wskazany termin składania zgłoszeń jest terminem nieprzekraczalnym. 

4. Podsumowanie konkursu, przyznanie i wręczenie nagród: wrzesień 2022 r.  

 

§ 5  Kryteria i zasady oceny 

 

1. Zgłoszone do konkursu obiekty oceniane będą w trzech kategoriach: 

1) kategoria A– najpiękniej ukwiecony balkon, taras; 

http://www.radomsko.pl/
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2) kategoria B– najpiękniej ukwiecony ogród przydomowy- zabudowa jednorodzinna; 

            3) kategoria C– najpiękniej ukwiecony ogród na terenach zabudowy wielorodzinnej. 

 

2. W czasie trwania konkursu Komisja dokonać może przeglądu i oceny obiektów 

zgłoszonych do konkursu; 

3. Każda kategoria będzie podlegała odrębnej ocenie w głosowaniu internetowym na 

Facebooku. Zdjęcia zostaną umieszczone na profilu „Radomsko Miasto Otwarte”; 

4. Głosowanie internautów trwać będzie od 08.09.2022 r. godz. 00:00 do 18.09.2022 r.  

godz 23:59;  

5. Zwycięzcami konkursu zostaną uczestnicy, którzy zdobędą największą liczbę lajków  

internautów; 

6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.  

 

§ 6  Laureaci konkursu i nagrody 

 

1. W każdej kategorii konkursu przewiduje się po 3 nagrody rzeczowe, dla wybranych  

laureatów, o wartości: 

1) I    miejsce do 500 zł 

2) II   miejsce do 300 zł 

3) III miejsce do 200 zł  

2. Rozstrzygnięcie konkursu będzie opublikowane na stronie internetowej: 

www.radomsko.pl. 

3. Lista wyróżnionych oraz wybrane zdjęcia mogą być opublikowane w mediach 

lokalnych lub umieszczone na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta Radomska. 

4. Z chwilą zgłoszenia się do niniejszego konkursu, każdy uczestnik wyraża zgodę  

na nieodpłatne wykorzystanie, przetwarzanie i publikację wykonanych fotografii 

zgłoszonych do konkursu i umieszczonych na profilu Facebook Organizatora w celu 

przeprowadzenia głosowania. 

 

§ 7  Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień niniejszego 

regulaminu w każdym czasie, w razie zaistnienia szczególnych uzasadniających  

to okoliczności. O dokonanych zmianach poinformuje na stronie internetowej: 

www.radomsko.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w całości lub części         

w przypadku braku zgłoszeń. 

3. We wszystkich sprawach spornych głos decydujący należy do Komisji Konkursowej.  
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