
I. Cel konkursu
1. Uzyskanie estetycznego wyglàdu balkonów

i ogrodów na terenie Ciechocinka.
2. Kreowanie i rozwijanie inicjatywy dba∏oÊci

o otoczenie, w którym mieszkamy i o ochron´ Êro-
dowiska.

3. Promocja wÊród mieszkaƒców miasta dba∏oÊci
o estetyk´ najbli˝szego otoczenia.

4. Wzbogacenie i uatrakcyjnienie wizerunku
miasta.

5. Inspirowanie mieszkaƒców do wspó∏tworze-
nia przyjaznej dla Êrodowiska atmosfery poprzez
upi´kszanie swoich balkonów, ogródków przydo-
mowych i terenów wokó∏ wspólnot mieszkaniowych
rozmaitymi roÊlinami, kwiatami i drzewkami ozdob-
nymi.

II. Uczestnictwo i zasady konkursu
1. W konkursie mogà wziàç udzia∏ wszyscy mie-

szkaƒcy Ciechocinka, którzy posiadajà balkony
i ogródki przydomowe.

2. Konkurs organizowany jest w dwóch katego-
riach:
    - naj∏adniejszy balkon,
    - naj∏adniejszy przydomowy ogród kwiatowy.

3. W ocenie konkursowej b´dzie brane pod uwa-
g´:

a) w przypadku balkonu:
    - ogólne wra˝enie estetyczne balkonu,
    - pomys∏owoÊç i oryginalnoÊç,
    - ukwiecenie,
    - kompozycja,
    - ∏ad, porzàdek i kolorystyka;

b) w przypadku ogrodu przydomowego:
    - ogólne wra˝enie estetyczne,
    - kompozycje zasiewów,
    - pomys∏owoÊç i oryginalnoÊç rabat, klombów
i skalniaków itp.,
    - stan trawnika,
    - miejsce wypoczynku (altany),
    - ciekawostki i kompozycje roÊlinne, ró˝norodnoÊç

roÊlinna,
    - ∏ad, porzàdek i kolorystyka,
    - oÊwietlenie i iluminacja.

4. Ch´tni mogà zg∏aszaç swój udzia∏ w Biurze
Kultury, Sportu i Promocji Miasta przy ulicy Zdrojo-
wej 2b, telefonicznie pod numerem (54) 416 10 05
lub drogà elektronicznà na adres: kultura@ciecho-
cinek.pl .

5. Przeglàd zg∏oszonych oraz wybranych przez
komisj´ balkonów i ogrodów zostanie przeprowa-
dzony do dnia 15 sierpnia 2015 r.

III. Nadzór nad prawid∏owoÊcià przebiegu
konkursu

1. Nad prawid∏owoÊcià przebiegu konkursu spra-
wuje nadzór powo∏ana przez Burmistrza Ciechocin-
ka komisja konkursowa.

2. Komisja sporzàdzi protokó∏ z przebiegu kon-
kursu oraz jego rozstrzygni´cia, który b´dzie pod-
lega∏ zatwierdzeniu przez Burmistrza Ciechocinka.

IV. Laureaci konkursu i nagrody
1. Komisja konkursowa oceni zg∏oszone oraz

wybrane przez siebie balkony i ogrody w okresie
trwania konkursu, tj. od dnia 1 lipca do 15 sierpnia
2015 r.

2. SpoÊród nich wy∏oni 3 naj∏adniejsze balko-
ny oraz 3 naj∏adniejsze ogrody przydomowe, które
zostanà nagrodzone.

3. Og∏oszenie listy zwyci´zców nastàpi najpóêniej
we wrzeÊniu 2015 r.

4. W konkursie przewiduje si´ po 3 nagrody
w ka˝dej kategorii, którymi b´dà dyplomy oraz na-
grody rzeczowe. Zdj´cia nagrodzonych ogrodów
i balkonów umieszczone zostanà na stronie inter-
netowej www.ciechocinek.pl oraz na ∏amach „Zdro-
ju Ciechociƒskiego”, który objà∏ nad konkursem
patronat medialny.

˚yczymy wszystkim uczestnikom konkursu wielu
wra˝eƒ i satysfakcji z podj´tych dzia∏aƒ na rzecz
upi´kszania w∏asnego otoczenia!
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