
 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu fotograficznego 

„Najpiękniejszy ogród w Gminie Szczuczyn” 

Pierwsza edycja! 

 

1. Cel konkursu: 

- promocja pomysłowości oraz nowatorskich ogrodowych 

rozwiązań  dekoracyjnych mających pozytywny wpływ na 

podniesienie wyglądu i estetyki otaczającej nas przestrzeni 

- dbałość o własną posesję i ogród 

- wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszego ogrodu z terenu gminy 

Szczuczyn 

 

2. Organizator konkursu: 

Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie 

 

3. Komisja konkursowa: 

Konkurs przeprowadzi i oceniać będzie komisja konkursowa 

Komisja będzie oceniać ogrody według następujących 

kryteriów: wrażenie estetyczne, trawniki i ich utrzymanie, 

kwietniki, skalniaki, zadrzewienia,  różnorodność nasadzeń, 

część wypoczynkowo-ozdobna (mała architektura), 

pomysłowość i funkcjonalność ogrodu. 

 



4. Uczestnicy konkursu: 

- w konkursie mogą brać udział wszyscy właściciele, użytkownicy 

ogrodów położonych administracyjnie na terenie Gminy Szczuczyn  

- zgłoszenia dokonuje właściciel, użytkownik na podstawie karty 

zgłoszeniowej wraz z oświadczeniem, że wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu, tj. 

publikację imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania 

wraz z publikacją MAX. 3 zdjęć ogrodu 

- w konkursie nie mogą brać udziału członkowie komisji oceniającej 

ani członkowie rodzin zamieszkujący wspólnie w gospodarstwie 

domowym z członkiem komisji 

5. Tryb zgłaszania: 

- warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie karty 

zgłoszeniowej wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego 

regulaminu i oświadczenia RODO (załącznik nr. 1) 

- do zgłoszenia należy dołączyć MAX. 3 fotografie ogrodu w formie 

papierowej lub cyfrowej, 

- karty zgłoszeniowe należy składać osobiście do dnia 12 sierpnia 

2022r. w siedzibie Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie, ul. 

Łomżyńska 11, 19-230 Szczuczyn albo wysłać na adres e-mail: 

bckszczuczyn@wp.pl 

6. Terminy: 

- termin składania zgłoszeń – do 12 sierpnia 2022r. 

- oględziny w terenie: 16 - 19 sierpnia 2022r. (jak będzie potrzeba) 

- rozstrzygnięcie konkursu do dnia 19 sierpnia 2022r. i ogłoszenie 

wyników. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie uzgodnionym ze 

zwycięzcą konkursu. 

7. Nagrody w konkursie: 

- zestaw tuj ogrodowych ufundowanych przez Pana Czesława 

Szydłowskiego z miejscowości Dybła 

- obraz na desce „Opiekun ogrodu” spod pędzla lokalnego malarza i 

artysty Pana Andrzeja Borusiewicza 

mailto:bckszczuczyn@wp.pl


- nagroda specjalna Pana Janusza Siemiona - dyrektora Biblioteki – 

Centrum Kultury w Szczuczynie – „Grabie Szczuki” 

- pamiątkowa statuetka „Najpiękniejszy ogród w gminie Szczuczyn” 

ufundowana przez pracowników Biblioteki – Centrum Kultury w 

Szczuczynie 

- nagroda niespodzianka 

 

 

 

 

 

 

 

 


