REGULAMIN KONKURSU
1.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
zaprasza
mieszkańców Poznania, instytucje, organizacje społeczne,
spółdzielcze oraz podmioty gospodarcze wszystkich sektorów
do udziału w konkursie

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1
Organizatorem konkursu jest Miasto Poznań, zwane dalej Organizatorem.
1.2
Konkurs adresowany jest do mieszkańców miasta
Poznania, instytucji, organizacji społecznych, spółdzielczych oraz podmiotów gospodarczych wszystkich sektorów, którzy zgłaszają swoje ukwiecone balkony, ogrody
przydomowe, zieleńce, działki na terenach Rodzinnych
Ogrodów Działkowych, pasy zieleni.
1.3
Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
1.4
Zasady konkursu zawarte są w Regulaminie konkursu dostępnym w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej: www.poznan.pl
1.4.1
Przystępując do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie konkursu.
2.

CEL I PRZEDMIOT KONKURSU

Celem konkursu jest edukacja społeczna mieszkańców w
zakresie estetyki i kultury kształtowania terenów zieleni w
miejscu zamieszkania, jak i w pracy oraz utrwalanie wizerunku Miasta Poznania postrzeganego zawsze jako miasto
zieleni.
Deklarujący swój udział w konkursie poprzez ukwiecenie balkonów, okien, zieleńców, podwórek, ogrodów
przydomowych i Rodzinnych Ogrodów Działkowych przyczyniają się do poprawy warunków życia w mieście, jego
estetyki zarówno w miejscu zamieszkania, jak i pracy oraz
utrwalenia wizerunku Miasta Poznania postrzeganego zawsze jako miasto zieleni.

3.

UCZESTNICY KONKURSU

W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy miasta Poznania, instytucje, organizacje społeczne, spółdzielcze oraz
podmioty gospodarcze wszystkich sektorów. Zgłaszane
przez uczestników obiekty muszą znajdować się na terenie
miasta Poznania.
4.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

4.1
Regulamin oraz karty zgłoszeń dostępne są w siedzibach Rad Osiedli, w Oddziałach Wydziału Wspierania
Jednostek Pomocniczych Miasta, w Biurze Konkursu Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. Matejki
50, pok. 213), a także na stronie internetowej Urzędu Mia-

sta Poznania (www.poznan.pl). Wypełnione karty zgłoszeń
można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie od
pierwszego dnia trwania kiermaszu „Zielony Poznań”, który
inauguruje konkurs do 20 czerwca każdego roku w siedzibach Rad Osiedli, w Biurze Konkursu Wydziału Działalności
Gospodarczej i Rolnictwa oraz w siedzibach Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
5.

ZASADY OCENY OBIEKTÓW W KONKURSIE

5.1
riach:

Obiekty konkursowe oceniane są w pięciu katego-

5.1.1 zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne,
5.1.2 balkony, tarasy, loggie i okna,
5.1.3 ogrody przydomowe,
5.1.4 działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
5.1.5 pasy zieleni utworzone po raz pierwszy jesienią
ubiegłego roku i wiosną bieżącego roku, ze szczególnym
uwzględnieniem terenów publicznych ogólnie dostępnych
na terenach wcześniej niezagospodarowanych.
5.2
Konkurs obejmuje dwa etapy: I – osiedlowy i II –
miejski.
5.3
Komisje ds. lustracji i oceny obiektów w I i II etapie
konkursu oceniają obiekty
na podstawie następujących kryteriów i skali ocen:
5.3.1 ogólne wrażenie ocenianego obiektu:0–5 pkt,
5.3.2 układ kompozycyjny uwzględniający trafność doboru gatunków i odmian: 0–5 pkt.
5.4
W I etapie konkursu do 5 maja każdego roku powołane zostaną następujące komisje:
5.4.1 Komisje konkursowe złożone z przedstawicieli
Rad Osiedli, lustrujące i oceniające zgłoszone obiekty na
terenach tych osiedli, powołane przez Dyrektora Wydziału
Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta w uzgodnieniu z Dyrektorem Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa.
5.4.2 Komisje ds. lustracji i oceny obiektów zgłoszonych
do konkursu w kategorii działki na terenach Rodzinnych
Ogrodów Działkowych powołane przez Prezesa Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców oraz Zarząd

Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
5.5 Komisje muszą być co najmniej 3-osobowe, a ich członkowie nie mogą być jednocześnie uczestnikami konkursu.
5.6 W terminie do 20 lipca każdego roku komisje konkursowe oceniają obiekty zgłoszone do I etapu konkursu. Komisja oceniająca może zakwalifikować do II etapu obiekty,
które uzyskały najwyższą punktację od 9,0 do 10,0 pkt. wg
tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu.
5.7 Protokoły lustracji wraz z oryginałami kart zgłoszeń dostarczane są do 25 lipca każdego roku do Biura Konkursu
Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu
Miasta.
6.

ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW I WYRÓŻNIEŃ

6.1.1 Prezydent Miasta Poznania powołuje Miejską Komisję Konkursową, która
w terminie do 30 sierpnia każdego roku dokona lustracji i
oceny obiektów w pięciu kategoriach, zakwalifikowanych
do II etapu konkursu.
6.1.2 Laureatami konkursu zostają uczestnicy, których
obiekty uzyskały najwyższą ocenę.
6.1.3 W każdej kategorii przyznawane są trzy tytuły laureata: Laureat I, II i III miejsca.
6.1.4 Miejska Komisja Konkursowa może nadać również
wyróżnienie w konkursie.
7.
WYNIKI KONKURSU ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD
7.1
Wyniki konkursu oraz wręczenie nagród przez Organizatora odbędzie się w terminie do końca listopada każdego roku.
7.1.1 Prezydent Miasta Poznania wręcza nagrody laureatom. W poszczególnych kategoriach przyznawane są następujące nagrody:
I
miejsce 1000 zł,
II
miejsce nagroda rzeczowa,
III
miejsce nagroda rzeczowa.
7.1.2 Uczestnicy I etapu konkursu otrzymują dyplom
oraz w ramach możliwości finansowych nagrody rzeczowe.
Uczestnicy II etapu konkursu otrzymują dyplom

i nagrody rzeczowe. Dla uczestników konkursu nagrody
przekazać mogą również Partnerzy konkursu.
7.1.3 Uczestnikom I etapu konkursu dyplomy wręczają
Przewodniczący Rad Osiedli oraz przedstawiciele Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców.
7.2
Zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od nagród konkursowych – nie
korzystających ze zwolnienia – zostanie pobrany 10% podatek zryczałtowany. Za pobranie podatku oraz odprowadzenie go do właściwego Urzędu Skarbowego odpowiada
Organizator, który zastrzega sobie prawo wezwania laureata do wpłaty kwoty podatku w przypadku nagrody rzeczowej podlegającej temu opodatkowaniu.
7.2
W przypadku opisanym w punkcie 7.2 laureat konkursu zobowiązany jest wypełnić kwestionariusz nagrody
zawierający wszelkie dane laureata umożliwiające odprowadzenie należnego podatku przez Organizatora konkursu. Wypełnienie kwestionariusza nagrody oraz dostarczenie
go do Biura Konkursu przez laureata w określonym przez
Organizatora terminie stanowi warunek otrzymania nagrody.

ZIELONY
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