
REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ 2019  

POD PATRONATEM WÓJTA GMINY CIECHANÓW 

 

1) Cele konkursu 

a) Wzbogacenie i uatrakcyjnienie wizerunku Gminy Ciechanów 

b) Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających na celu 

pozytywny wpływ na wygląd i estetykę gminy 

c) Satysfakcjonowanie laureatów konkursu za osobisty wkład w rozwój walorów estetycznych 

gminy 

2) Organizacja konkursu 

a) Konkurs odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Ciechanów – w imieniu Wójta Gminy 

Ciechanów prace związane z konkursem koordynuje Pani Dorota Filipowicz 

b) Konkurs ma zasięg ogólnogminny 

3) Uczestnictwo i zasady konkursu 

a) Konkurs odbędzie się w terminie od 17.05.2019 r. do 19.08.2019 r. 

b) Do konkursu mogą być zgłaszane posesje w następujących kategoriach:  

Kategoria I Budynki mieszkalne: jednorodzinne, wielorodzinne 

Kategoria II obiekty użyteczności publicznej (zakłady pracy, sklepy, szkoły, przedszkola) 

c) W konkursie może wziąć udział tylko osoba pełnoletnia będąca właścicielem/ 

współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym lub jeśli korzysta z posesji na podstawie 

umowy najmu/ dzierżawy, posiada zgodę właściciela na udział w konkursie. 

d) Wnioski mogą być składane w czasie trwania konkursu przez: osoby fizyczne, osoby prawne, 

osoby trzecie- jednaj za wiedzą i zgodą właściciela posesji. 

e) W konkursie nie mogą brać udziału laureaci trzech ostatnich edycji, 

f) Zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną RODO należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy 

Ciechanów do 19.08.2019 r na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu, 

dostępnym w pok. 2 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Ciechanów. 

g) Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, adres posesji, telefon kontaktowy  

h) Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę na wykorzystanie zdjęć posesji, zgodę na wykorzystanie 

wizerunku (załącznik do formularza zgłoszeniowego) 

4) Kryteria oceny: 

a) Komisja konkursowa dokona oceny biorąc pod uwagę: 

- ogólne wrażenia estetyczne ,,odbierane z ulicy” 

- różnorodność gatunkową nasadzenia 

- kompozycję architektoniczną, 

- oryginalność 

-pomysłowość  

5) Nagrody: 

a) Wysokość nagród w kategorii I i II przyznaje się decyzją komisji konkursowej nagrody:  

I miejsce 1000 zł 

II miejsce 600 zł 

III miejsce 400 zł 

b) Komisja może dokonać innego podziału kwot przeznaczonych na nagrody oraz przyznać 

wyróżnienia. 

c) Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w Urzędzie Gminy Ciechanów 



d) Nagrody i wyróżnienia przyznaje komisja konkursowa w składzie: 

Przewodniczący – Pani Dorota Filipowicz 

               Zastępca Przewodniczącego – Pani Małgorzata Kolwicz 

               Członek – Pani Sylwia Brzozowska 

                Członek – Pan Waldemar Gebert 

e) Komisja konkursowa podejmuje decyzję zwykłą większością głosów. W przypadku równej 

ilości głosów decyduje głos przewodniczącego lub jego zastępcy prowadzącego posiedzenie. 

f) Decyzje komisji są ostateczne 

6) Źródła finansowania konkursu 

Środki przeznaczone na finansowanie konkursu pochodzą z budżetu gminy. 

7) Promocja wyników konkursu: 

Ogłoszenie, regulamin, przebieg oraz wyniki konkursu popularyzowane będą na stronie 

internetowej Urzędu Gminy, mediach społecznościowych oraz przez lokalną a prasę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


