
Regulamin konkursu Moja posesja – 2008  1/4 

REGULAMIN KONKURSU 
Nasze  posesje  – 2008 

 

I. Cel konkursu. 

• Poprawa estetyki miejscowości, dbałość o własną posesję i ogród, 
• współzawodnictwo wśród mieszkańców, 
• integracja  parafian  i  podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego. 

 

II. Organizator. 

Zarząd Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej (POAK) przy parafii Trójcy Świętej  w  Koźmicach  Wielkich. 
 
 

III. Przedmiot oceny konkursu. 
Estetyka i pomysłowość zagospodarowania posesji. 

IV. Zgłoszenie do konkursu. 

Zgłoszenia do udziału w konkursie może dokonać każdy – osobiście, w dn. od 12. 05. 2008 r. do 31.07.2008 r.  
w dowolny, z w następujących sposobów:    
 
1  W sali „Przystań” w każdą niedzielę, po mszach  św. o godz. 8.00  i 1030.   
2. U sołtysów: Józefa Piątka i Stanisława Dziedzica. 
3. Wysyłając zgłoszenie pocztą elektroniczną  na  adresy: 

• redakcji strony internetowej Koźmic Wielkich –     poczta@kozmice.pl ,  
• lub redakcji strony internetowej Koźmic Małych – admin@kozmice.pl . 

mailto:poczta@kozmice.pl
mailto:admin@kozmice.pl
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Zgłoszenie winno zawierać: 
• imię i nazwisko i adres uczestnika, 
• kontakt do uczestnika,  nr  telefonu oraz  email.  
 
Zgłoszenia konkursowe po 31 lipca 2008 r. nie będą brane pod uwagę. 
 

V. Uczestnicy konkursu. 

Uczestnikami konkursu mogą być właściciele posesji położonych w granicach administracyjnych parafii 
Koźmice Wielkie.  
W konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy i osoby będące członkami komisji oraz członkowie ich rodzin.  
Przystępując do konkursu uczestnik deklaruje się, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia regulaminu i 
oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za wszystkie oświadczenia zawarte w powyższym regulaminie. 
Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora na potrzeby 
konkursu, w tym:  
• zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, 
• zgodę na publikację zdjęć posesji uczestnika. 

 

VI. Kryteria oceny. 

Dokonując oceny posesji, komisja konkursowa weźmie pod uwagę:  
- funkcjonalność ogrodu,  
- pomysłowość aranżacji i kompozycji roślinnych,  
- zagospodarowanie posesji, 
- ogólny wygląd posesji, wrażenia estetyczne, 
- harmonię z otoczeniem, 
- stan  i wygląd ogrodzenia, 
- kompozycje kwiatowe, ukwiecenie 
- utrzymanie zieleni, trawników, krzewów, drzew 
- małą architekturę ogrodową, 
- kolorystykę  
- wygląd i zabezpieczenie śmietników, segregacja odpadów,  
-ogólne wrażenie, jakie wywołuje ogród. 
  

VII. Komisja konkursowa. 

W skład  komisji konkursowej wchodzą: 
 
Absolwent Akademii Rolniczej – Paweł Stryszowski – przewodniczący komisji. 
Nauczycielka biologii w gimnazjum w Koźmicach – Wioletta Włoch. 
Zwyciężczyni  I nagrody w wojewódzkim konkursie „Moje Gospodarstwo Rolne” – Agata Hajduk . 
Absolwentka Szkoły Rolniczej - Marta Czop. 
Sołtys Koźmic Wielkich - Józef Piątek. 
Sołtys Koźmic Małych  - Stanisław Dziedzic. 
Redakcja strony internetowej  Koźmic Małych - Andrzej Pasula. 
Prezes POAK - Kazimierz Windak. 
 
Komisja dokona przeglądu i oceny zgłoszeń, następnie odwiedzi posesje, dokona oceny oraz dokumentacji 
fotograficznej ogrodu.  Na podstawie obserwacji i zgromadzonej dokumentacji w drodze tajnego głosowania, 
wyłonione  zostaną 3 najładniejsze posesje. 
Prace komisji zakończy sporządzenie protokołu końcowego z całości swoich prac.  
Członkom komisji konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie za udział w jej pracach. 
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VIII. Nagrody. 
Wśród uczestników konkursu komisja konkursowa rozdzieli następujące nagrody. 

1. Nagrody pieniężne w wysokości: 

• 300 zł za zajęcie I miejsca, 
• 200 zł za zajęcie II miejsca, 
• 100 zł za zajęcie III miejsca. 

 
2. Przyznane zostaną także 3 wyróżnienia – zestawy narzędzi do pielęgnacji ogrodu. 
3. Dla pozostałych uczestników rozdane będą nagrody pocieszenia. 

 
Lista laureatów  może zostać opublikowana  w prasie lokalnej i w internecie na stronach:                              
www.kozmice.wieliczka.eu    oraz  www.kozmice.pl . 
 
Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpi  do 30  września 2008.  
 

IX . Postanowienia końcowe. 
 
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12 maja 2008 r. Jest dostępny do wglądu na stronach 
internetowych: www.kozmice.wieliczka.eu   i   www.kozmice.pl   oraz w Sali „Przystań”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kozmice.wieliczka.eu
http://www.kozmice.pl
http://www.kozmice.wieliczka.eu
http://www.kozmice.pl
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Deklaracja przystąpienia do Konkursu 
„Nasze posesje – 2008”. 

 
 

 
 
 

…………………………………………………….. 
imię i nazwisko 

 
 

……………………………………………………… 
adres, 

 
 

…………………………………………………….. 
nr  telefonu oraz  email  

 
 
Oświadczam, że jestem właścicielem posesji położonej  w granicach administracyjnych parafii Koźmice 
Wielkie. Zapoznałem  się z postanowienia regulaminu Konkursu oraz deklaruję  zgodę na oświadczenia zawarte 
w powyższym regulaminie. Jednocześnie  zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
organizatora, na potrzeby konkursu, w tym:  

• zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, 
• zgodę na publikację zdjęć mojej posesji. 

 
 
 

 

data i  podpis uczestnika  


