
 

 

 

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza po raz dziewiętnasty: 

 

KONKURS NA NAJŁADNIEJ UKWIECONY I ZAZIELENIONY BALKON 

(OKNO) LUB OGRÓD NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA 

 

Celem konkursu głównie jest upiększenie miasta, powiększenie jego zasobów zieleni oraz 

podniesienie walorów krajobrazowych i estetycznych naszego najbliższego otoczenia. 

 

REGULAMIN KONKURSU: 
 

I. W konkursie będą oceniane balkony, okna lub ogrody obiektów położonych na terenie miasta 

Wejherowa, które zostaną zgłoszone do uczestnictwa w konkursie. 

II. Konkurs jest organizowany w następujących kategoriach: 

I – balkony, okna w domach jedno- i wielorodzinnych, 

II – ogrody przydomowe, 

III – ogrody działkowe. 

III. 1. Konkurs w kategorii III – ogrody działkowe będzie rozstrzygany w dwóch etapach: 

- etapie wewnętrznym, 

- etapie miejskim. 

 2. Konkurs w pozostałych kategoriach będzie rozstrzygany w jednym etapie – etapie miejskim. 

IV. Komisja etapu miejskiego będzie oceniała zgłoszone obiekty w kategorii I i II wg 

następujących kryteriów: 

pomysłowość kompozycji i walory upiększające; ogólny wyraz estetyczny; widoczność 

kompozycji dla innych mieszkańców; różnorodność i kolorystyka roślin. 

V. Komisje etapu wewnętrznego i miejskiego będą oceniały obiekty w kategorii III wg 

następujących kryteriów: 

nasadzenia roślin ozdobnych i ich utrzymanie; ogródek warzywno-owocowy i jego utrzymanie; 

elementy małej architektury; ogólny wyraz estetyczny. 

VI. Zasady etapu wewnętrznego 

1. Etap wewnętrzny przeprowadzany jest w ramach danego Ogrodu Działkowego.  

2. Do etapu wewnętrznego przystępują wszystkie ogródki działkowe z danego Ogrodu 

Działkowego.  

3. Oceny obiektów dokona komisja powołana przez Zarząd danego Ogrodu Działkowego. 

4. Komisja dokona oceny obiektów w terminie do dnia 3 czerwca 2016 r.  

5. Z przeprowadzonego etapu Komisja sporządzi protokół.  

6. Zarządy poszczególnych Ogrodów Działkowych zgłoszą laureatów I, II i III miejsca do etapu 

miejskiego. 

VII. Zasady etapu miejskiego 

1. Oceny obiektów dokonuje komisja powołana przez Prezydenta Miasta Wejherowa. 

2. Zgłoszenia pisemne do dnia 6 czerwca 2016 r. przyjmuje Urząd Miejski w Wejherowie, 

ul. 12. Marca 195, 84-200 Wejherowo. 

Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres posiadacza obiektu, numer telefonu, 

dokładny adres i rodzaj obiektu przedstawionego do konkursu. Do zgłoszenia należy 

załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną na druku organizatora  

dostępnym w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 



 

 

3. W terminie do dnia 8 sierpnia 2016 r. Komisja wyłoni spośród zgłoszonych ofert 

konkursowych, po 3 miejsca w każdej kategorii, za zdobycie których zostaną przyznane 

nagrody pieniężne. Dopuszcza się przyznanie wyróżnień i nagród za wyróżnienia 

i uczestnictwo w konkursie. 

4. Istnieje możliwość zgłaszania do konkursu obiektów w kategorii I i II przez osoby trzecie 

(sąsiadów, znajomych itp.), po uprzednim uzyskaniu zgody posiadacza obiektu. Zgłoszenie 

musi zawierać dodatkowo: imię, nazwisko, adres i numer telefonu osoby zgłaszającej. 

5. Istnieje możliwość zgłaszania do konkursu obiektów w kategorii I i II przez organizatorów, 

po uprzednim uzyskaniu zgody posiadacza obiektu. 

VIII. W konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z jego organizacją. 

IX. Ostateczną instytucją decydującą o interpretacji regulaminu konkursu są organizatorzy. 


