
Regulamin konkursu "Rawa Mazowiecka Miastem Kwiatów i Zieleni" 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka. 

2. Merytoryczną obsługę konkursu sprawuje Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 

II. CELE KONKURSU 

1. Promocja Miasta Rawa Mazowiecka, 

2. Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych, 

3. Kształtowanie właściwych postaw wobec estetyki swojego miejsca otoczenia   oraz pokazanie 
społeczności lokalnej pozytywnych rezultatów jakie niesie ze sobą pielęgnowanie ogrodów, balkonów, 
terenów zielonych w granicach administracyjnych miasta, 

4. Wyłonienie laureatów konkursu. 

III. UCZESTNICY KONKURSU 

Mieszkańcy domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, 

IV.  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Złożenie karty zgłoszenia (wraz z oświadczeniem) do konkursu według wzoru stanowiącego 
załącznik do niniejszego regulaminu, przez pełnoletnich uczestników konkursu, 

2. Karta zgłoszenia winna być wypełniona czytelnie – komputerowo, maszynowo lub pismem 
drukowanym, 

3. Karty zgłoszeń można składać osobiście w siedzibie Urzędu (I piętro, pok. 12 sekretariat UM), 
nadsyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka Plac Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa 
Mazowiecka (z dopiskiem na kopercie:  Konkurs – „Rawa Mazowiecka Miastem Kwiatów i Zieleni”) 
oraz elektronicznie na adres e-mail: um@rawamazowiecka.pl w terminie do dnia 15.06.2022 r. 

Decyduje data wpływu karty, data stempla pocztowego. 

Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Karty dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta,  pl. Piłsudskiego 4, pok. 18, lub na stronie internetowej 
www.rawamazowiecka.pl        

V. SPOSÓB REALIZACJI KONKURSU 

1. Oceny zgłoszonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Rawa 
Mazowiecka w ilości 6 osób, 

2. Komisja oceniać będzie wizerunek zgłoszonych ogrodów, balkonów, ogródków przyblokowych 
podczas dwukrotnych  oględzin w terenie, z czego wykona dokumentację fotograficzną w terminach: 

- do 15 lipca, 

- do 15 września. 

VI. KRYTERIA OCENY METODĄ PUNKTOWĄ 

1. Ogólny wygląd przedmiotu oceny, wrażenie estetyczne, harmonia - 0-5 pkt. 

2. Dobór roślin zdobiących ogród, balkon, ogródek - 0-5pkt. 

3. Pomysłowość w rozmieszczeniu zieleni, zachowanie symetrii – 0-5 pkt. 
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4. Umiejętność kształtowania terenu  – 0-5 pkt. 

5. Zastosowanie elementów małej architektury -0 – 5 pkt. 

6. Wykorzystanie istniejącej wiedzy w zakresie sztuki tworzenia zieleni – 0-5 pkt. 

VII. PUNKTACJA 

Ustala się punktację według skali liczbowej od 0-5 pkt. za każde kryterium. Członkowie komisji będą 
dokonywali indywidualnej oceny w każdym kryterium. Następnie z ocen członków komisji w danym 
kryterium będzie wyciągana średnia. Maksymalnie można otrzymać 30 pkt. 

VIII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

Ogłoszenie wyników nastąpi w miesiącu listopadzie 2022 r. o czym uczestnicy konkursu zostaną 
powiadomieni pisemnie. Dla zwycięzców Konkursu przewidziane zostały nagrody rzeczowe. 
Pozostałym uczestnikom biorącym udział w Konkursie wręczone zostaną wyróżnienia i dyplomy. 
 


