
REGULAMIN KONKURSU  

NA  

NAJPIĘKNIEJSZY BALKON I OGRÓD OSIEDLA MAŚLICE 
 

Cel konkursu 

 

Celem konkursu jest edukacja ekologiczna mieszkańców, a także aktywizacja 

lokalnej społeczności w zakresie poprawy estetyki Osiedla Maślice we Wrocławiu. 

 

Organizacja konkursu 

 

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec osiedla Maślice  

we Wrocławiu (Maślice Małe oraz Maślice Wielkie) 

2. Zgłoszenia mogą być także dokonywane przez sąsiadów i znajomych  

po uzgodnieniu z właścicielem ogrodu. 

3. W konkursie nie mogą brać udziału osoby będące członkami Komisji 

Konkursowej. 

4. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:- 

- najpiękniejszy balkon/taras, 

- najpiękniejszy ogród. 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie pisemnej lub elektronicznej 

deklaracji, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu. 

Deklaracje należy składad osobiście: 

- Radnym podczas Festynu Osiedlowego,  

- w siedzibie rady Osiedla Maślice (ul. Suwalska 5, Wrocław)  

- poprzez formularz kontaktowy na oficjalniej stronie osiedla Maślice 

www.maslice.osiedla.wroc.pl 

 

Terminy 

 

1. Termin przeprowadzenia konkursu – od 25 maja do 30 października 2015. 

2. Balkony i ogrody będą oceniane przez Komisję Konkursową składającą się  

z członków Rady Osiedla Maślice w okresie od 25 maja do 31 września 2015. 



3. Komisja Konkursowa: 

 Marta Nenycz-Galbierz -Przewodnicząca Komisji 

 Maja Lose  

 Tomasz Patoła 

 

Ocena 
 

1. W czasie przeglądu Komisja Konkursowa dokona oceny estetyki oraz utrzymania 

balkonu/ogrodu według poniższych kryteriów: 

 rozwiązania proekologiczne       max 100 punktów 

(kompostownik, nawadnianie, ochrona roślin, ochrona owadów, balkon/ogród 

przyjazny dla zwierząt) 

 ogólne wrażenie – estetyka         max 50 punktów 

 zróżnicowanie biologiczne         max 50 punktów 

(dobór materiału roślinnego) 

 staranność wykonania          max 30 punktów 

 stan zieleni            max 30 punktów 

 funkcjonalność            max 30 puntów 

(nawierzchnie, elementy małej architektury) 

 wyjątkowe elementy          max 30 punktów 

(elementy wodne, unikatowe rośliny, rośliny jadalne) 

 

2. W trakcie oceny ogrodów Komisja Konkursowa może zadawać pytania dotyczące 

pielęgnacji ogrodu. 

3. O uzyskaniu kolejności miejsc w konkursie decyduje średnia ocena punktowa 

obliczana jako iloraz sumy ocen uzyskanych podczas przeglądu i liczby tych 

ocen. 

4. Komisja sporządzi protokół koocowy, w którym podsumowuje liczbę punktów 

uzyskanych przez poszczególnych uczestników i liczbę dokonanych ocen. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 października 2015r.  

po sporządzeniu protokołu końcowego przez Komisję, a wyniki zostaną 

ogłoszone w czasie Specjalnej Sesji Rady Osiedla. 

 
Postanowienia ogólne 



 
1. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się w październiku 2015 r.  

O terminie uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo/telefonicznie. 

2. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody ustalone przez Radę Osiedla:w kategorii 

każdej z kategorii (najpiękniejszy balkon, najpiękniejszy ogród): 

I miejsce - bon do centrum ogrodniczego o wartości 200zł 

II miejsce –bon do centrum ogrodniczego o wartości 150zł 

III miejsce –bon do centrum ogrodniczego o wartości 100zł 

Dla wszytskich uczestników konkursu przewidziano upominki. 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.Wszystkie 

sprawy sporne zostrzyga Komisja Konkursowa. 

 


