Regulamin konkursu „Zaczarowany zakątek”
Art. 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na najpiękniejszy
ogród przydomowy pn. „Zaczarowany zakątek” zwany dalej konkursem.
2. Organizatorem konkursu jest Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza.
3. Biuro konkursu: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, 10-410 Olsztyn, ul. Lubelska 43A, tel
/ fax 89 534-05-67, e-mail: konkursogrod@gmail.com, www.wmirol.org.pl,
Facebook/WMIROL.
4. Konkurs jest organizowany wyłącznie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Art. 2. Cel konkursu
Celem Konkursu jest:
1. Promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
2. Kształtowanie świadomości mieszkańców w zachowaniu tradycyjnych form w urządzaniu
posesji.
3. Aktywizacja gospodarcza mieszkańców na rzecz zwiększenia walorów krajobrazowych.
Art. 3. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs jest skierowany do rolników prowadzących gospodarstwa specjalizujące się w
produkcji roślinnej lub zwierzęcej, będących właścicielami ogrodów przydomowych
znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
2. Udział w konkursie mogą wziąć osoby pełnoletnie
3. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy organizatorów i/lub członkowie ich
rodzin.
4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
5. Z konkursu wyłączone są ogrody komercyjne (zaprojektowane przez architekta ogrodów).
Zgłaszany ogród musi być samodzielnie urządzony i pielęgnowany przez właściciela lub
osobę zgłaszającą.
Art. 4. Przebieg konkursu
I etap
1. Przesłanie do dnia 15.07.2017 r. wypełnionego Formularza zgłoszeniowego wraz ze
zdjęciami przydomowego ogrodu i opisem na adres Biura konkursu.
2. Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej www.wmirol.org.pl lub do
odbioru w Biurze konkursu.
3. Zgłoszenia bez wymaganych dokumentów nie wezmą udziału w konkursie.
4. Zgłoszeń można dokonywać w następujących formach:
 przesyłając na adres e-mail: konkursogrod@gmail.com wypełniony Formularz
zgłoszeniowy zeskanowany z własnoręcznym podpisem wraz ze zdjęciami;
 przesyłając pocztą tradycyjną na adres Biura konkursu wypełniony Formularz
zgłoszeniowy z własnoręcznym podpisem wraz ze zdjęciami na CD/DVD;
 złożyć osobiście w Biurze konkursu wypełniony Formularz zgłoszeniowy z

własnoręcznym podpisem wraz ze zdjęciami na CD/DVD.
5. Wymogi dot. zdjęć:
 na konkurs przyjmowane są wyłącznie zdjęcia w formie elektronicznej: CD/DVD, e-mail,
 maksymalna ilość zdjęć – 10,
 zdjęcia powinny przedstawiać przede wszystkim widok ogólny ogrodu, perspektywę, w
kolejności szczegóły,
 preferowana rozdzielczość 2480 x 3508,
 zdjęcia powinny być wykonane tylko i wyłącznie w roku kalendarzowym 2017.
II etap
Komisja konkursowa, na podstawie nadesłanej dokumentacji fotograficznej wraz z opisem,
dokonuje oceny i wybiera 5 ogrodów, które przechodzą do kolejnego etapu konkursu.
III etap
Ocena Komisji na miejscu. Podczas wizytacji ogrodów wybieranych do finału, zostaną wyłonieni
zwycięzcy, którzy otrzymają nagrody finansowe przewidziane w niniejszym regulaminie za I,
II, III miejsce oraz 2 laureatów otrzymujących wyróżnienia.
Art. 5. Ocena
1. Oceny zgłoszeń dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. W skład Komisji wejdą przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
3. Oceny dokonuje się wyłącznie w zakresie kryteriów konkursowych i skali punktowej
znajdującej się w Regulaminie.
4. Komisja Konkursowa ustala harmonogram wizytacji i zawiadamia zainteresowanych o ich
terminie. Wizytacja odbędzie się w obecności właściciela ogrodu w terminie: do tygodnia od
posiedzenia Komisji w II etapie.
5. Komisja ma prawo wyłonić grono finalistów i dokonać ponownej wizytacji celem
ostatecznego wyłonienia laureatów.
6. Bieżące informacje o przebiegu Konkursu znajdą się na stronie internetowej Organizatora.
7. Przy ocenie Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
1. Roślinność rodzimego pochodzenia (rośliny ozdobne i zioła): 0-30 pkt.
2. Układ przestrzenny ogrodu: 0-10 pkt.
3. Kompozycja, dekoracyjność, pomysłowość: 0-20 pkt.
4. Mała architektura ogrodowa: 0-10 pkt.
5. Estetyka części mieszkalnej, gospodarczej i rekreacyjnej przylegającej do ogrodu: 0-10
pkt.
6. Powierzchnia ogrodu (im mniejsza powierzchnia tym mniej punktów): 0-20.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 100.
Art. 6. Nagrody
1. Wyłonionym laureatom Konkursu komisja konkursowa przyzna nagrody finansowe:
 I miejsce - nagroda o wartości 700 zł.

 II miejsce - nagroda o wartości 600 zł.
 III miejsce - nagroda o wartości 500 zł.
 2 wyróżnienia - nagrody o wartości 200 zł.
2. Lista laureatów zostanie podana na stronie internetowej Organizatora.
3. Przekazanie nagród nastąpi podczas posiedzenia Walnego Zgromadzenia WarmińskoMazurskiej Izby Rolniczej.
Art. 7. Warunki dodatkowe
Za brak opisu/historii ogrodu Organizator może naliczyć punkty karne, które obniżą ogólną
liczbę uzyskanych punktów w ocenie.
Art. 8. Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych
osobowych uczestników Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą
przechowywane i przetwarzane przez Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem
postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania Uczestnikom materiałów
reklamowych, informacji o kolejnych edycjach Konkursu i badań ankietowych Organizatora
Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem decydują Organizatorzy.
3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Decyzje Organizatorów są ostateczne i nieodwołalne.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podawania
przyczyny.
6. Komisja Konkursowa nie uzasadnia decyzji o nie przyznaniu nagrody lub wyróżnienia.
7. Prawo interpretacji regulaminu bądź rozstrzygania kwestii nieujętych w regulaminie
przysługuje przewodniczącemu Komisji Konkursowej.
8. Zgłoszenia niespełniające warunków wskazanych powyżej lub dostarczone po zakończeniu
czasu trwania Konkursu, nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową i
rozpatrywane przez Organizatora.
9. Uczestnik wysyłając zgłoszenie deklaruje, że wyraża zgodę na wszelkie postanowienia
regulaminu i oświadcza, że zgodne są one z prawdą.
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek usterki techniczne,
programowe czy sprzętowe, za utratę połączeń sieciowych, zakłócenia w transmisji
komputerowej ani inne problemy czy usterki techniczne związane z Konkursem.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia,
zakłócenia, przerwy, wykasowania, wady, opóźnienia operacji lub transmisji, brak
połączenia, kradzież, zniszczenie czy nieuprawniony dostęp do Prac lub ich zmianę.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub usterki
techniczne sieci lub linii telefonicznych, komputerowych systemów on-line, serwerów,
sprzętu komputerowego, oprogramowania, niedostarczenie poczty elektronicznej do
Organizatorów w wyniku problemów technicznych, błędu człowieka czy natężenia ruchu w
Internecie lub przeciążenia jakiejkolwiek strony internetowej ani za jakąkolwiek

kombinację powyższych zdarzeń, łącznie z jakimkolwiek uszkodzeniem komputera
należącego do uczestnika lub jakiejkolwiek innej osoby, związanego z udziałem w
Konkursie lub pobieraniem jakichkolwiek materiałów czy też będącego tego wynikiem.
11. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn Pracy zamieszczonej przez uczestnika nie można obejrzeć
lub odtworzyć, jak przewidziano, w tym z powodu wirusów komputerowych, błędów
programowych, manipulacji, nieuprawnionej interwencji, fałszerstwa czy usterek
technicznych, Organizatorzy nie ponoszą za to odpowiedzialności.

