
REGULAMIN V EDYCJI KONKURSU „ NAJŁADNIEJSZY OGRÓD W  GMINIE 
FILIPÓW 2010” 

 
I. ORGANIZATOR : Wójt Gminy Filipów. 
 
II. TEMAT KONKURSU: „ Najładniejszy ogród w Gminie Filipów – 2010” 
 
III. CEL KONKURSU: Rozpropagowanie utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Filipów oraz promocja nowatorskich pomysłów i rozwiązań, jakie winny się znaleźć 
w pięknym ogrodzie. 
 
IV. CZAS TRWANIA KONKURSU: 
  
21 lipca 2010 r. – ogłoszenie konkursu 
21 lipca 2010 r. – 13 sierpnia 2010 r. – czas zgłaszania ogródków  
16 sierpnia 2010 r. - 31 sierpnia 2010 r. – ocena ogródków przez komisje konkursową 
5 września2010 r. – ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród. 
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:  
 
1. Uczestnikiem konkursu musi być osoba pełnoletnia, która jest właścicielem ogródka; 
2. W konkursie uczestniczą mieszkańcy Gminy Filipów; 
3. Uczestnik konkursu musi mieś podpisana umowę na wywóz nieczystości stałych i ciekłych. 
 
VI. PRZEBIEG KONKURSU: 
 
1. Sołtysi zgłaszają uczestników konkursu na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie 
internetowej www.filipow.pl oraz w Urzędzie Gminy Filipów pok. nr 1 
2. Zgłoszenie naleŜy dostarczyć w terminie do 13 sierpnia 2010 r.  
3. W terminie od 16 do 31 sierpnia 2010 r. odbędzie się ocena zgłoszonych ogródków przez 
powołaną komisję. 
 
VII. LAUREACI: 
 
1. Zwycięzca I miejsca Konkursu otrzymuje tytuł „ Najładniejszy ogród w Gminie Filipów 
2010 r.” oraz nagrodę. 
2. Zwycięzcy II i III miejsca Konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody. 
 
VII. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE: 
 
1. Ogródki, które nie zostały nagrodzone w V edycji Konkursu mogą być zgłaszane w 
kolejnych latach. 
2. Zwycięzcy I, II, i III miejsca z 3 ostatnich lat nie mogą brać udziału w konkursie w roku 
bieŜącym. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych uczestników 
konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 
2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
4. Wszelkie pytania proszę kierować do sekretariatu Urzędu Gminy Filipów, tel 087 5696081 
5. Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 


