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REGULAMIN KONKURSU

„Sadzę biało-czerwone”
pod honorowym patronatem Wójta Gminy Gaworzyce – Jacka Szwagrzyka
1. Cele konkursu:






Uczczenie 100. Rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę;
Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej;
Zachęta do pielęgnacji terenów zielonych (w tym także ogrodów, podwórek, okien, itp.);
Pobudzenie inwencji twórczej wśród mieszkańców Gminy Gaworzyce;
Propagowanie kontaktu z naturą;

Konkurs stanowi okazję do nietypowego uczczenia 100. rocznicy odzyskania Niepodległości
przez Polskę. Przyłączając się do akcji „Sadzę biało-czerwone” pokazaliście Państwo, że ten
piękny Jubileusz stanowi ogromną wartość.. W ramach akcji, którą ogłosiliśmy, w kwietniu br.
powstało wiele biało-czerwonych miejsc – do akcji przyłączyli się m.in. Radni Gminy Gaworzyce,
tworząc kompozycję polskiej flagi z białych i czerwonych kwiatów. Zobaczyć ją można przy
nowej siedzibie Urzędu Gminy – zabytkowym Pałacu w Gaworzycach. Są też inne miejsca w
przestrzeni publicznej naszej gminy, którym nie szczędziliście kwiatów w tych, jakże znaczących,
kolorach. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i zachęcamy do podzielenia się z nami swoimi
fragmentami wykonanych kompozycji!
2. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie maksymalnie 3 zdjęć, o łącznym
rozmiarze do 10 MB na adres poczty e-mail: konkurs@gaworzyce.com.pl oraz
wypełnionej Karty Zgłoszenia, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
W temacie wiadomości – proszę wpisać „Sadzę biało-czerwone”.
W wyjątkowych przypadkach praca może zostać przyjęta na płycie CD/DVD – wówczas
należy ją złożyć osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej do siedziby Urzędu Gminy
Gaworzyce, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce (Sekretariat).
Liczy się data wpływu do Urzędu.
Zdjęcia wraz z Kartą Zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie
do 3.08.2018 r. do godz. 15:00.
Prace, które wpłyną po tym czasie, nie będą rozpatrywane.
3. Tematyka pracy: „Sadzę biało-czerwone” – zdjęcia kompozycji kwiatowych (białoczerwonych roślin) stworzonych przez mieszkańców Gminy Gaworzyce –
w przydomowych ogródkach, oknach, czy na balkonach. Konkurs nie dotyczy
kompozycji kwiatowych – domowych.
4. Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletni mieszkańcy Gminy Gaworzyce.
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5. Czas trwania konkursu.
Fotografie wraz z Kartą Zgłoszeniową można składać w terminie od 19 lipca do 3 sierpnia
2018 roku za pomocą poczty e-mail na adres: konkurs@gaworzyce.com.pl lub w kopercie wraz
z płytą CD/DVD do siedziby Urzędu Gminy Gaworzyce, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzycach pocztą tradycyjną lub osobiście w godzinach funkcjonowania Urzędu.
Liczy się data wpływu do Urzędu.
Do każdej pracy winna być załączona Karta Zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie
danych osobowych (Załącznik nr 1 do Regulaminu).
7. Ocena prac.
Ocena prac będzie przebiegać niezależnie w 2 etapach.
- 1/3 oceny (do 25 punktów) – stanowić będą punkty uzyskane za reakcję na zdjęcia na
oficjalnym fanpage Gminy Gaworzyce, Uczestnik decydując się na udział w konkursie zezwala
na publikację zdjęć wraz z imieniem i nazwiskiem autora na fanpage’u Gminy
Gaworzyce/stronie internetowej Gminy Gaworzyce.
Głosowanie na Fanpage potrwa od 6 do 14 sierpnia 2018 r. do godz. 8:00.
- 2/3 oceny (do 75 punktów) – stanowić będą głosy przyznane przez powołaną Komisję
Konkursową, przedstawicieli organizatora i Sponsora Głównego;
Wynik to suma zdobytych punktów w obu powyższych etapach.
Werdykt komisji jest ostateczny a uczestnik nie może się od niego odwołać.
Kryteria oceny:
Fanpage
Ocena Komisji
(maksymalna liczba punktów – 25)
(maksymalna liczba punktów – 75)
(3 x 25 pkt)
- największa liczba reakcji (polubienia ,
- zgodność z tematyką konkursu (5 pkt)
udostępnienia) - zdjęcie z największą ilością
- oryginalność ujęcia tematu (5 pkt)
– 25 pkt, następnie kolejno drugie z
- wrażenie estetyczne (15 pkt)
największą ilością 20 pkt, trzecie – 15 pkt,
czwarte – 10 pkt, piąte – 5 pkt.
Pozostałe – 3 pkt.
W przypadku osób, które do konkursu zgłoszą więcej niż jedno zdjęcie (maksymalnie 3)
ocenie podlegać będzie każde ze zdjęć, natomiast w ocenie głównej będzie liczyć się jedno,
które uzyskało największą liczbę punktów.
8. Wyniki konkursu.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Dożynek Gminnych, które odbędą się 26 sierpnia
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br. w Gaworzycach.
Wyniki
zostaną
opublikowane
na
stronie
internetowej
Gminy
Gaworzyce
www.gaworzyce.com.pl oraz w mediach społecznościowych gminy (Facebook, Instagram).
9. Nagrody.
Laureaci konkursu (I, II, III miejsce) zostaną uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi,
w tym:
 Nagrodę główną ufundował Sponsor Główny konkursu – Szkółka Drzew i Krzewów
„Dendrofarma” w Dalkowie.
 Nagrodę dodatkową ufundował Sponsor – Kwiaciarnia Krokus w Gaworzycach.

