Załącznik do Zarządzenia Nr 27/22
Wójta Gminy Terespol
z dnia 9 maja 2022r.
Regulamin XIII edycji Konkursu
„Piękne, bo bialskie” – Gmina Terespol

I.
II.

Organizatorem konkursu jest Gmina Terespol.
Celem konkursu jest:
1. Promocja kreatywnych, przedsiębiorczych i otwartych na innowacje mieszkańców
Gminy Terespol.
2. Kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców.
3. Pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej.
4. Pobudzanie aktywności gospodarczej.
5. Zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu
potrzeb przyszłych pokoleń.
6. Kształtowanie pozytywnego wizerunku Gminy Terespol i utrzymanie ładu
przestrzennego.

III.

Kategorie konkursu:
1. Gospodarz Roku.
2. Najpiękniejszy Ogród Roku.

IV.

Warunki Uczestnictwa w Konkursie
1. W konkursie uczestniczyć mogą mieszkańcy Gminy Terespol będący właścicielami
zgłaszanego ogrodu lub gospodarstwa rolnego prowadzonego na terenie Gminy
Terespol.
2. Uczestniczyć można w jednej lub dwóch kategoriach konkursu.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie formularza zgłoszeniowego oraz
oświadczenia w Urzędzie Gminy Terespol, Kobylany, Pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1,
21-540 Małaszewicze, w pok. nr 1 w terminie do dnia 7 czerwca 2022r. Nagrodę
otrzymają laureaci I, II i III miejsca w każdej kategorii.
4. Regulamin konkursu ora formularz zgłoszeniowy można pobrać w wersji elektronicznej
ze strony internetowej www.gminaterespol.pl bądź w siedzibie Urzędu Gminy, pok. nr
1.

V.

Kryteria oceny

1. Gospodarz Roku.
1. Wyniki osiągane z nowoczesnego gospodarowania.
2. Rodzaj i sposób wdrażania nowoczesnych
technologii.
3. Inwestycje jakie gospodarz prowadzi w swoim
gospodarstwie, w tym pozyskiwanie środków na
inwestycje z UE
4. Oddziaływanie na wieś:

max. 50 pkt.
0-10
0-10

0-10
0-10

a) wzorzec do naśladowania
b) czynnik rozwoju i wzrostu gospodarczego (miejsca
pracy, nowe funkcje itp..)
5. Zakres przedsięwzięć dostosowujących do wymogów
ochrony środowiska
0-10
2. Najpiękniejszy Ogród Roku
1. Estetyka i funkcjonalność ogrodu.
2. Aranżacja kompozycji roślinnych, wygląd.

max. 30 pkt.
0-10
0-10

3. Dodatkowe elementy aranżacyjne np. oczka wodne,
domki i karmniki, dla ptaków, bocianie gniazda, ule,
zharmonizowane z kompozycją ogrodu.

0-10

VI.

Ocena zgłoszeń
1. Oceny zgłoszeń dokonuje Komisja powołana przez Wójta Gminy Terespol.
2. Oceny dokonuje się wyłącznie w zakresie kryteriów konkursowych i skali punktowej
określonych w pkt. V. Uzyskane oceny pozostają do wyłącznej wiadomości komisji.
3. Komisja konkursowa ustala harmonogram wizji lokalnych oraz zawiadamia w dogodny
sposób zainteresowanych o terminie wizji.
4. Wizji lokalnej dokonuje się w obecności zainteresowanego.
5. Komisja dokonuje oceny w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.
6. Komisja ma prawo wyłonić grono finalistów i dokonać ponownej wizji lokalnej celem
ostatecznego wyłonienia laureatów.

VII.

Rozstrzygnięcie konkursu
1. Ogłoszenie wyników XIII edycji Konkursu „Piękne, bo bialskie” – Gmina Terespol
i wyłonienie zwycięzców nastąpi 10 czerwca 2022r. Nagrodami zostaną wyróżnione I,
II, III miejsce każdej kategorii.
2. Laureaci I i II miejsca wezmą udział w konkursie powiatowym. Wizje lokalne z udziałem
Komisji konkursowej odbędą się w terminie 08 – 09.06.2022r.
3. Rozstrzygnięcie konkursu powiatowego i wyłonienie grona finalistów zostanie
ogłoszone przez Starostwo Powiatowe do 31 lipca 2022r., natomiast informacja
o ogłoszeniu wyników będzie podana w późniejszym terminie.

VIII.

Postanowienia końcowe
1. Od postanowień Komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.
2. Komisja konkursowa nie uzasadnia decyzji o nie przyznaniu nagrody bądź wyróżnienia.
3. Prawo do interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych
w regulaminie przysługuje Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

