
REGULAMIN KONKURSU 
„Miasto i Gmina Bisztynek w kwiatach” 

 
I. Cel konkursu: 
Celem konkursu jest: 

 promocja prac przynoszących postęp na rzecz estetyzacji Gminy i Miasta Bisztynek, 

 aktywizacja lokalnej społeczności do podejmowania działań poprawiających wygląd 
najbliższego otoczenia, 

 poprawa stanu ekologicznego. 
 
II. Organizatorzy: 
Urząd Miejski w Bisztynku 
 
III. Zasady udziału w konkursie: 

1. Konkurs kierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy i Miasta Bisztynek z wyłączeniem 
obiektów gminnych jednostek organizacyjnych i spółek gminnych. 

2. Zgłoszenia w konkursie dotyczą: posesji, obiektów użytkowych, miejsc publicznych lub 
okien, balkonów i tarasów. 

3. Pod pojęciem: 
1) Posesja rozumie się grunt przylegający bezpośrednio do budynku mieszkalnego 

stanowiący własność lub użytkowany na podstawie innego tytułu prawnego, 
2) Obiekt użytkowy rozumie się obiekt, w którym  prowadzona jest  działalność 

gospodarcza. 
3) Miejsce publiczne rozumie się tereny będące własnością Skarbu Państwa lub 

jednostek samorządu terytorialnego służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, a w 
szczególności grunt przylegający do budynku wydzielony po tzw. obrysie,  
niezagospodarowane tereny zieleni. Zagospodarowanie terenu odbywa się za zgodą 
właściciela gruntu. 

4. Warunkiem uczestnictwa jest pisemne zgłoszenie, które należy dostarczyć                                 
w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 30 czerwca 2017r. do siedziby Urzędu Miejskiego 
w Bisztynku lub siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej „Sątopy” w Sątopach– Samulewie. 

5. Karta zgłoszeniowa dostępna będzie w Urzędzie Miejskim w Bisztynku oraz na stronie 
internetowej: www.bisztynek.pl w zakładce  Aktualności 

6. Karta zgłoszeniowa udziału wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykonanie zdjęć 
zgłoszonych posesji/obiektów oraz ich wykorzystaniem przez organizatora konkursu oraz 
oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych musi być podpisana 
przez właściciela. 

7. W konkursie mogą brać udział osoby, które przez ostatnie dwa lata w nim nie uczestniczyły. 
8. W sytuacji kiedy obiekt uczestniczył w  konkursie, wygląd i wprowadzone zamiany są 

porównywane do okresu ostatniej oceny.  
9. Osoba biorąca udział w konkursie może zgłosić obiekt tylko w jednej kategorii. 
 

IV. Zasady konkursu: 
1. Zasady i kryteria oceny mają na celu promowanie prac przynoszących postęp w estetyce 

najbliższego otoczenia i poprawę stanu ekologicznego Gminy i Miasta Bisztynek. 
2. Podczas trwania konkursu komisja konkursowa przeprowadzi lustrację w terminie do            

21 lipca 2017r, w trakcie której wykona zdjęcia zgłoszonych posesji/obiektów i dokona oceny 
na karcie będącej załącznikiem do niniejszego regulaminu. 

3. Organizator będzie uprawniony do wielokrotnego korzystania z wykonanych przez Komisję 
zdjęć na wydawanych przez Urząd Miejski materiałach i na stronie internetowej. 

4. Podsumowaniem konkursu będzie wystawa plenerowa, na której umieszczone zostaną 
zdjęcia wykonane przez Komisję. 

 
V. Komisja konkursowa: 

1. Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Bisztynka liczy 3 osoby. 
2. Zadaniem Komisji jest ocena zgłoszonych posesji/obiektów oraz przyznanie punktacji na  

karcie oceny będącej załącznikiem do niniejszego regulaminu. 
3. Przewodniczący Komisji ma prawo rozstrzygania głosowań, w których zachodzi równowaga 

głosów. 
 

VI. Nagrody: 
1. W oparciu o ustalenia i propozycje Komisji, Burmistrz Bisztynka przyzna nagrody                      

i wyróżnienia. 
2. Burmistrz może przyznać nagrodę specjalną. 
3. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone podczas Dożynek Gminnych. 

http://www.bisztynek.pl/

