
REGULAMIN KONKURSU 

NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD PRZYDOMOWY I DZIAŁKOWY 

I. Cel konkursu 

Promocja wśród mieszkańców miasta i gminy Sokółka dbałości o estetykę 
najbliższego otoczenia, zwłaszcza ogródków przydomowych i działkowych, 
poprawa wizerunku miejscowości, zachęcenie mieszkańców do działania. 

II. Organizator 

Burmistrz Sokółki 

III. Współorganizator 

Sokólski Ośrodek Kultury 

IV. Uczestnictwo i zasady konkursu 

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy miasta i gminy Sokółka, 
którzy mają ogródki przydomowe i działkowe. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej 
zawierającej: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i dostarczenie jej lub 
wysłanie pocztą do Sokólskiego Ośrodka Kultury, ul. Grodzieńska 1,                 
16 – 100 Sokółka. Do wypełnionego wniosku można dołączyć zdjęcie/a 
obiektu. 

3. Zgłoszenia można składać do dnia 22 sierpnia (piątek) 2014 roku. 

4. Komisja konkursowa oceni zgłoszone do konkursu ogródki przydomowe i 
działkowe na podstawie osobistej wizyty komisji w ogrodach konkursowych w 
dniu 26 sierpnia (wtorek) 2014 roku i ewentualnych zdjęć dołączonych do 
karty zgłoszeniowej.  

5. Spośród zgłoszonych do konkursu obiektów komisja wyłoni 3 najpiękniejsze 
ogródki przydomowe i działkowe. Przewidziane są również wyróżnienia. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do sfotografowania zwycięskich ogródków 
przydomowych i działkowych, późniejszej publikacji tych zdjęć na stronie 
internetowej www.sokolka.pl oraz podania wyników konkursu do publicznej 
wiadomości. 

7. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

V. Komisja Konkursowa 



Komisję powołują organizatorzy konkursu. 

VI. Laureatom konkursu nagrody funduje Burmistrz Sokółki. Laureaci otrzymają 
nagrody rzeczowe. 

VII. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas 
Dożynek Gminnych, które odbędą się w Sokółce dnia 7 września 2014 roku na placu 
przed kinem „Sokół”. 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
regulaminu. 

2. Niniejszy konkurs, którego warunki zostały określone przez organizatora, nie 
jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym”, ani „loterią 
promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie 
losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach 
losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach (Dz. U. Nr 1998 r. Nr 
102 poz. 650). 

3. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo skrócenia lub przedłużenia 
czasu trwania konkursu. 

4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany nagród i terminów 
rozstrzygnięcia konkursu, a nawet odwołania w przypadku zdarzeń losowych 
lub działania siły wyższej, co zostanie ogłoszone na stronach internetowych 
www.sokolka.pl oraz www.sok.org.pl  

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji danych personalnych oraz 
zdjęć uczestników konkursu. 

6. Niniejszy regulamin i karta zgłoszeniowa do konkursu dostępne są  na 
stronach internetowych www.sokolka.pl oraz www.sok.org.pl  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA KONKURS 

NA NAJPIĘKNIEJSZY PRZYDOMOWY I DZIAŁKOWY OGRÓDEK 

 

 

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Adres…………………………………………………………………………………………………………. 



 

 

Telefon kontaktowy……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

………………………………………… 

Data i podpis 

  


