Ogrody w stylu wiejskim to połączenie pięknych, rodzimych kwiatów i krzewów,
aromatycznych ziół oraz smacznych warzyw. Naturalność ich współgra z użytecznością takiego
miejsca. Tradycyjne ogrody wiejskie spełniały wiele funkcji i były dobre nie tylko dla ludzi, ale
także dla zwierząt, a zwłaszcza owadów zapylających. Obecnie dostrzegana coraz silniejsza
tendencja zurbanizowania wsi wpłynęła także negatywnie na kompozycje roślinne
w zakładanych ogrodach przydomowych.
Mając na celu przywrócenie znikających z krajobrazu naszej gminy tradycyjnych
ogrodów wiejskich Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko”
w Lubochni ogłasza konkurs na „Najładniejszy ogród wiejski” w ramach zadania „Babcia
wie lepiej- powrót do tradycyjnych ogrodów naszych dziadków”.
Konkurs realizowany jest w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”
poddziałanie 19.2 „Wsparcie i wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020”.

Regulamin Konkursu „Najładniejszy ogród wiejski”
Cele konkursu:
Promocja tradycyjnych ogrodów wiejskich.
 Pogłębienie wiedzy na temat zakładania ogrodów wiejskich.
 Zwiększenie bioróżnorodności w przydomowych ogródkach.
 Uświadomienie uczestnikom roli owadów zapylających oraz znaczenia występowania
w lokalnym środowisku różnorodnych roślin nektaro i pyłkodajnych.
 Zachęcenie uczestników do wprowadzania w ogrodach gatunków roślin
przyczyniających się do zwiększenia występowania owadów zapylających
 Rozwijanie aktywności twórczej.
 Pogłębienie wiedzy na temat roślin przydatnych w gospodarstwie domowym.
 Kształtowanie odpowiedzialnej postawy proekologicznej.
 Poprawa środowiska naturalnego w skali lokalnej.


Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Gniezno.
W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej. Przystępując do
konkursu uczestnik deklaruje , że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia regulaminu
i oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za wszystkie oświadczenia zawarte w powyższym
regulaminie. Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
organizatora na potrzeby konkursu, w tym:
– zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania,
– zgodę na publikację zdjęć ogrodu uczestnika oraz własnego wizerunku i przekazanie praw
autorskich zdjęć na rzecz organizatora konkursu.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu ( zaaranżowaniu) ogrodu wiejskiego
( naturalnego).
Tryb zgłaszania:
- zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, adres, dane kontaktowe
( adres mailowy lub nr telefonu), 3 zdjęcia ogrodu w formie cyfrowej,
- zgłoszenia mogą być składane w czasie trwania konkursu przez:
właściciela ogrodu, współwłaściciela (oraz ich pełnoletnie dzieci),
osoby trzecie (ale tylko pod warunkiem uzyskania pisemnego upoważnienia właściciela
ogrodu),
- zdjęcia należy przesłać drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres Stowarzyszenia Na
Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni biuro@siedlisko.gniezno.pl
w terminie do 4 września 2019 r.
- na podstawie nadesłanych fotografii Komisja Konkursowa wybierze najładniejsze ogrody,
a następnie w umówionym terminie oceni je osobiście. Dokonując oceny ogrodów Komisja
Konkursowa, w uzgodnionym z właścicielem terenu terminie, dokona wizytacji zgłoszonego do
udziału w konkursie ogrodu.
Rozstrzygnięcie Konkursu będzie przebiegało dwuetapowo:
I etap - Komisja oceniać będzie wizerunek ogrodu ze zdjęć i wybierze najładniejsze ogrody do
II etapu.
II etap - Komisja dokona oględzin wybranych ogrodów w terenie.
Komisja konkursowa oceni pracę według następujących kryteriów:
Różnorodność roślin , w tym ilość roślin nektaro i pyłkodajnych 0 – 10 pkt.
Kompozycje roślinne 0 – 10 pkt.
Pomysłowość i oryginalność 0 – 10 pkt.
Walory użytkowe( zioła, jarzyny, sad) 0 – 10 pkt.
Mała architektura ogrodowa przyjazna przyrodzie( budki lęgowe, karmniki, poidełka, „domki”
dla dzikich zwierząt)- 0-10 pkt.
Przewidziano nagrody w postaci materiału roślinnego o łącznej wartości 1019,00 zł6 nagród głównych i wyróżnienia. Organizatorzy pozostawiają sobie prawo, w przypadku
wyróżnienia mniejszej ilości uczestników, do rozdysponowania pozostałym materiałem
roślinnym wśród uczestników konkursu.
Podsumowanie konkursu nastąpi najpóźniej do16 września.
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Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych:
…………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
w bazie danych organizatora konkursu, i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu .
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikacje prac konkursowych.
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