
Załącznik do
Zarządzenia ORG.0050.44.2021
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 24 czerwca 2021r.

Regulamin
konkursu  ,,Najładniejsze sołectwo w Gminie Baboszewo”

§1.
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Najładniejsze sołectwo w Gminie Baboszewo’’, zwanego dalej
„Konkursem”, jest Wójt Gminy Baboszewo, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs  jest  organizowany na  zasadach określonych niniejszym regulaminem i  zgodnie
z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.

3. Celem przyświecającym konkursowi jest:
1) Propagowanie działań proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Baboszewo oraz

kształtowanie  prawidłowych  postaw  dotyczących  ochrony  środowiska  i  środowiska
naturalnego,  uwrażliwienie  mieszkańców  Gminy  na  estetykę  otoczenia  i  dbałość
o środowisko naturalne;

2) Propagowanie czystości i porządku w Gminie Baboszewo;
3) Aktywizacja  mieszkańców  poszczególnych  sołectw  do  pracy  na  rzecz  lokalnej

społeczności;
4) Inspirowanie  mieszkańców  do  dbałości  o  estetykę  swojego  miejsca  zamieszkania,

rozwijanie wrażliwości artystycznej;
5) Pielęgnowanie lokalnych tradycji i kultury;
6) Kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej.

4. Termin zgłaszania sołectw do konkursu – 20 sierpnia 2021 roku.
5. Termin oceny w terenie przez Komisję Konkursową – 25 sierpnia 2021 – 01 września 2021r.

§2.
Uczestnicy i zasady konkursu

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich Sołectw w gminie Baboszewo. 
2. Sołectwo do konkursu zgłasza Sołtys.
3. Określa się następujące kryteria oceny sołectwa:

1) Utrzymanie czystości i porządku na terenach i obiektach powszechnie dostępnych
(place, przystanki, skwery, drogi, tereny wokół sklepów, tablice informacyjne, place
zabaw, figurki, pomniki itp.);

2) Utrzymanie czystości i porządku posesji prywatnych;
3) Zagospodarowanie posesji elementami małej architektury (altany ogrodowe, pergole,

grill, budki i karmiki dla ptaków, rzeźby ogrodowe, itp.);
4) Kreatywność,  inicjatywa i  zaangażowanie własne mieszkańców na rzecz rozwoju

i pielęgnowania tożsamości lokalnej;
5) Właściwa numeracja posesji;
6) Przygotowanie  ozdoby  dożynkowej  –  wieniec  dożynkowy,  dekoracje  dożynkowe

w sołectwie itp..
4. W ramach każdego kryterium sołectwo może otrzymać od 0 do 10 punktów.



5. Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia – 60 pkt.
6. Zwycięzcą konkursu zostaje te Sołectwo, które zdobędzie największą liczbę punktów.
7. Organizator  nie  ponosi  żadnych  kosztów  związanych  z  przygotowaniem  sołectw  do

konkursu.

§3.
Warunki uczestnictwa

1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się przez uczestnika z treścią
niniejszego regulaminu oraz akceptacją jego warunków.

2. Warunkiem  koniecznym  wzięcia  udziału  w  konkursie  jest  złożenie  odpowiedniego
formularza  zgłoszenia  konkursowego,  według  wzoru  określonego  w załączniku  nr  1  do
Regulaminu. 

3. Zgłoszenie  należy  przesłać  adres  e-mail:  promocja@gminababoszewo.pl,  wiadomość
zatytułowana „Najładniejsze sołectwo 2021”.

4. Oryginały  formularza  zgłoszeniowego  oraz  oświadczeń  (o  ile  nie  zostały  podpisane
podpisem  elektronicznym)  należy  dostarczyć  do  Urzędu  Gminy  Baboszewo,
ul. Warszawska 9A,  kancelaria  ogólna,  niezwłocznie  po  dokonaniu  zgłoszenia
elektronicznego.

5. W  trakcie  oceny  formalnej  uczestnik  Konkursu  ma  możliwość  uzupełnienia  wniosku,
w terminie 5 dni  od daty otrzymania od Organizatora informacji  o stwierdzeniu braków
formalnych.

6. Zgłoszenia wypełnione na innych formularzach, niż będące załącznikami do Regulaminu,
nie będą rozpatrywane.

7. Przyjęcie  zgłoszenia  oraz  zakwalifikowanie  do  Konkursu  zostanie  potwierdzone  przez
Organizatora  zwrotną  wiadomością  mailową  na  adres  wskazany  w  formularzu
zgłoszeniowym.

§ 4.
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wybór Laureatów

1. Oceny  Sołectw  dokona  Komisja  Konkursowa,  zwana  dalej  „Komisją”,  powołana  przez
Wójta Gminy Baboszewo.

2. Komisja powoływana jest na okres trwania Konkursu i ulega rozwiązaniu w dniu wręczenia
nagród laureatom. 

3. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
4. Komisja dokona oceny w terenie w czasie objazdu sołectw.
5. Sołectwa będą oceniane według przyjętych niniejszym regulaminem kryteriów oceny.
6. Komisja zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex

equo lub wyróżnień.

§ 5.
Nagrody i wyróżnienia

1. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców I, II i III miejsca w konkursie.
2. Ustala się następującą wartość nagród rzeczowych:

1) za zajęcie I miejsca – 1500,00 zł,
2) za zajęcie II miejsca – 1000,00 zł,
3) za zajęcie III miejsca – 500,00 zł.
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3. Wręczenie  nagród  nastąpi  na  imprezie  plenerowej  pod  nazwą  ,,Dożynki  w  Gminie
Baboszewo’’.

4. Organizator,  z  uwagi  na  epidemię,  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  miejsca  i  terminu
wręczenia nagród.

5. Informacje  o  terminie  wręczenia  nagród  zostaną  podane  do  publicznej  wiadomości  na
stronie internetowej oraz profilu Facebook Organizatora.

§6.
Postanowienia końcowe

1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
2. Przystąpienie  przez  uczestnika  do  konkursu  oznacza  zaakceptowanie  niniejszego

Regulaminu.
3. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  wykonywania  zdjęć  w  Sołectwach  zgłoszonych  do

Konkursu, w tym fotografowania posesji, ogródków itp.. Fotografie będą służyły do celów
promocji  Gminy  Baboszewo  i  będą  wykorzystywane  w  publikacjach  drukowanych,  na
stronach internetowych itp., m.in. w celu zaprezentowania zwycięzców konkursu.

WÓJT

/-/ mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski
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