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Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Burmistrza 

Miasta Zgorzelec  

Nr 645/87/22 z dnia 

05.05.2022 r. 

 

REGULAMIN KONKURSU  

„Najpiękniejsza metamorfoza terenów osiedlowych” 

I. Słownik pojęć stosowanych w regulaminie 

Regulamin – dokument regulujący zasady przeprowadzenia Konkursu „Najpiękniejsza 

metamorfoza   terenów   osiedlowych”  i wyłonienia laureatów  spośród  uczestników 

Konkursu,     opublikowany   na   stronie       internetowej    Urzędu   Miasta   Zgorzelec 

www.zgorzelec.eu.                                                                                                        

Uczestnik  konkursu –     Wspólnota       Mieszkaniowa      lub      właściciel     budynku 

wielorodzinnego     z     terenu    miasta     Zgorzelec np.  Spółdzielnia  Mieszkaniowa.                                                                                                                              

Tereny    osiedlowe   –     tereny     zieleni/rekreacyjne     przyległe      do       budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych.                                                                             

II. Cel konkursu  

1. Poprawa estetyki terenów osiedlowych na terenie miasta.  

2. Przemiana zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone miniogrody.  

3. Kreowanie i rozwijanie inicjatywy dbałości o otoczenie, w  którym mieszkamy                 

i o ochronę środowiska.   

4. Wzbogacenie i uatrakcyjnienie wizerunku miasta.  

5. Zazielenienie publicznie dostępnych terenów osiedlowych. 

6. Zapobieganie utracie wody poprzez m.in. budowę mikrozbiorników retencyjnych 

lub/oraz gromadzenie wód opadowych. 

7. Inspirowanie mieszkańców do współtworzenia przyjaznej dla środowiska 

atmosfery poprzez upiększanie terenów osiedli mieszkaniowych. 

 

http://www.zgorzelec.eu/
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III. Organizator konkursu  

Burmistrz Miasta Zgorzelec.  

IV. Uczestnictwo i zasady konkursu  

1. W konkursie może wziąć udział  każda Wspólnota Mieszkaniowa lub właściciel 

budynku wielorodzinnego z terenu miasta Zgorzelec np. Spółdzielnia 

Mieszkaniowa. 

2. Zadaniem uczestników konkursu  jest zrewitalizowanie/przemiana zaniedbanego 

terenu wokół budynków wielorodzinnych  w zielone zakątki i  miniogrody. 

Ożywienie miejsca wokół budynków,  stworzenie      przestrzeni  do      odpoczynku 

i spotkań, a jednocześnie powstrzymania utraty wody.  

3. W ocenie konkursowej będzie brane pod uwagę:  

 pomysłowość i oryginalność, 

 walory ekologiczne, 

 czystość, ład i porządek, 

 różnorodność nasadzeń, 

 ogólne wrażenie estetyczne. 

 

4. Do oceny przyjmuje się  system punktacji od 1 do 10 dla każdego kryterium 

określonego w ust.3. 

5. Zwycięzcą konkursu zostanie Uczestnik, który  otrzyma największą liczbę punktów.  

6. Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest  złożenie prawidłowo 

wypełnionej karty zgłoszenia wraz z dokumentacją fotograficzną przedstawiającą 

teren, który zostanie poddany metamorfozie. 

7. Przy realizacji metamorfozy terenu należy stosować wytyczne zawarte w 

Standardach zakładania i pielęgnacji zieleni w mieście Zgorzelec przyjętych 

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Zgorzelec nr 441/62/21/ z dnia 5 maja 2021r. 

8. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do regulaminu i jest dostępny na stronie 

www.zgorzelec.eu  oraz w Punkcie Obsługi Interesanta.  

9. Zgłoszenia należy  składać w siedzibie Urzędu  Miasta Zgorzelec w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2022 roku.  

http://www.zgorzelec.eu/
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10. W zgłoszeniu określa się miesiąc (do wyboru: lipiec, sierpień lub wrzesień), w 

którym ma zostać przeprowadzony przegląd zgłoszonego terenu przez komisję. 

11. Przegląd poddanych metamorfozie terenów zostanie przeprowadzony do dnia 30 

września 2022r. 

V. Nadzór nad prawidłowością przebiegu konkursu  

1. Nadzór nad  prawidłowym przebiegiem konkursu sprawuje  komisja powołana 

przez Burmistrza Miasta Zgorzelec . 

2. Komisja będzie pracować zgodnie zasadami określonymi w regulaminie pracy 

komisji konkursowej. 

VI. Laureaci konkursu i nagrody  

1. Komisja konkursowa oceni zgłoszone do konkursu tereny w okresie trwania 

konkursu tj. od dnia zgłoszenia udziału w konkursie do 14 października 2022 r.   

2. Spośród zgłoszonych do konkursu terenów komisja wyłoni 5 Uczestników, którzy 

zostaną nagrodzeni.  

3. Ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi  31 października 2022 r.  

4. W konkursie przewidziane są dyplomy oraz następujące nagrody rzeczowe w 

wysokości brutto do kwoty: 

a) 2.000,00 zł za I miejsce  

b) 1.500,00 zł za II miejsce  

c) 1.000,00zł za III miejsce  

d) 500,00 zł za wyróżnienie* 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród bez podania 

przyczyny. 

6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty pod warunkiem zgłoszenia do konkursu co 

najmniej dwóch Uczestników. 

7. Zgłoszenia  do konkursu, które nie zostały nagrodzone  otrzymają pisemne 

podziękowanie za udział w konkursie.  

8. Rozstrzygnięcie konkursu publikowane będzie na łamach prasy lokalnej oraz na 

stronie internetowej Urzędu Miasta Zgorzelec www.zgorzelec.eu.  

http://www.zgorzelec.eu/
http://www.zgorzelec.eu/
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VII. Wyłączenia  

1.   W konkursie nie mogą brać udziału Członkowie Komisji konkursowej. 

VIII. Postanowienia końcowe  

1. Komisja kończy swoją pracę po ogłoszeniu wyników konkursu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo sfotografowania poddanych metamorfozie 

terenów i podania do publicznej wiadomości do celów promocyjnych organizatora, 

poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta, prasie oraz 

portalach społecznościowych.  

 

Życzymy wszystkim uczestnikom konkursu wielu wrażeń i satysfakcji z podjętych działań 

na rzecz upiększania własnego otoczenia.  

 

 

 

 

 * Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania kilku wyróżnień, bez wskazywania zajętych miejsc 


