
REGULAMIN III EDYCJI  KONKURSU    
“NAJŁADNIEJSZY  OGRÓD W GMINIE FILIPÓW 2008” 

 
I.  Organizator  
             Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Filipów 
 
II.  Temat konkursu 
             „Najładniejszy Ogród  w Gminie Filipów - 2008” 
 
III.  Cele konkursu 

1. Rozpropagowanie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Filipów; 
2. Ukazanie piękna polskiej wsi.  

 
IV.  Czas trwania konkursu 

20 czerwca 2008 r. – ogłoszenie konkursu; 
23 czerwca - 07 lipca  2008 r.- czas zgłaszania ogródków; 
08 - 15 lipca 2008 r.  – ocena ogródków przez komisję konkursową; 
31 lipca  2008 r. – ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród. 

 
V. Warunki udziału w konkursie  

1.  Uczestnikiem konkursu musi być właścicielem  ogródka; 
2. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy Gminy Filipów. 
3.  Uczestnik musi mieć podpisaną umowę na wywóz nieczystości stałych i 

ciekłych. 
 

VI.  Przebieg konkursu 
1. Sołtysi zgłaszają ogródki do konkursu na odpowiednim formularzu dostępnym  

w Urzędzie Gminy Filipów pokój  nr 5 
2. Zgłoszenia naleŜy dostarczać w terminie do 07 lipca 2008 r. (decyduje data  

dostarczenia); 
3. W terminie  od 08 - 15 lipca 2008 r. odbędzie sie ocena zgłoszonych ogródków 

przez powołaną komisję 
 

VII.  Laureaci 
1. Zwycięzca I miejsca  Konkursu otrzymuje tytuł „ Najładniejszy Ogród w 

Gminie Filipów 2008 ” wraz z nagroda rzeczową. 
2. Zwycięzcy II i III miejsca  Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. 

 
VIII.  Postanowienia końcowe 

1. Ogródki nie nagrodzone mogą być zgłaszane w kolejnych latach. 
2. Zwycięzcy  z roku  ubiegłego  nie nie mogą brać udziału w konkursie w roku 

bieŜącym. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych osób, 

które brały udział w konkursie przez Urząd Gminy Filipów w ramach 
prowadzonej działalności, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 
29.08.1997 r.( Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z póź. zm. ); 

4. Wszelkie pytania proszę kierować wyłącznie pod adres: Urząd Gminy Filipów 
pokój nr. 5 do Bogusławy Czereszko tel. (087) 569 6081 wew. 25 

5. Dostarczenie podpisanego zgłoszenia do konkursu oznacza akceptację 
niniejszego regulaminu. 



 

Zgłoszenie 
 

do udziału w konkursie   
“Najładniejszy ogród  w Gminie Filipów 2008” 

 
 

1. Imię i nazwisko właściciela ogródka: 
............................................................................................................ 
2. Adres zamieszkania: 
............................................................................................................ 
............................................................................................................
3.Adres zgłaszanego obiektu: 
............................................................................................................
............................................................................................................
.......................................................................... 
4.Opis zgłaszanego ogródka: 
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................ 

5. Zdjęcie  zgłaszanego ogródka (3  róŜne ujęcia). 
 

 
 

.................................. 
Miejscowość, data 
        ..................................... 
        (podpis) 
 

 
 
 
 
 


