
PIĘKNE BO BIALSKIE – VI edycja  

SZCZEBEL GMINNY 

Regulamin konkursu  

Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, 

pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie aktywności gospodarczej, 

zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb 

przyszłych pokoleń a także kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego. Konkurs ma 

również na celu promowanie rolników zaradnych, pomysłowych i gospodarnych.  

I. Kategorie konkursu 

Konkurs obejmuje 3 kategorie: 

1. Najpiękniejsza zagroda  
(posesja o funkcjach indywidualnego gospodarstwa rolnego będąca miejscem zamieszkania i 

pracy ) 

2. Gospodarz roku 

3. Najpiękniejszy ogród roku  

 

II. Warunki uczestnictwa 

1. Uczestniczyć można w jednej, dwóch lub trzech kategoriach konkursu.  

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału na karcie zgłoszeniowej 

dostępnej w urzędzie gminy na stronie www i w GOK Janów Podlaski.  

3. Komisja gminna oceni zgłoszone kategorie podczas wizji lokalnej w dniach 16-18 

czerwca  i wyłoni wyłącznie trzy kandydatury (po jednej w każdej kategorii) wyłonione 

na szczeblu gminnym. 

III. Harmonogram konkursu 

Lp. Działanie Wykonawca 
Termin wykonania 

w roku 2014 

1 

 

Ogłoszenie konkursu 

 

Gminny Ośrodek Kultury 

Janów Podlaski 
do 6  czerwca 

2 

 

Powołanie Komisji Konkursowej 

 

Dyrektor 

 Gminnego Ośrodka 

Kultury w Janowie 

Podlaskim 

do 10 czerwca 

3 Wizje lokalne w gospodarstwach Komisja Konkursowa  16 – 18 czerwca 



Prac. UG i GOK 

4 

Przedstawienie protokołu z 

posiedzenia komisji wraz z kartami 

zgłoszenia 

Gminny Ośrodek Kultury w 

Janowie Podlaskim 
do 19 czerwca 

5 

Zgłoszenie laureatów gminnych 

eliminacji konkursu  

 

( Gmina do Starostwa ) 

Urząd Gminy 
       

     do 20 czerwca 

 

IV. Ocena zgłoszeń 

1. Oceny zgłoszeń dokonuje Komisja powołana przez dyrektora GOK Janów Podlaski.  

2. Oceny dokonuje się wyłącznie w zakresie kryteriów konkursowych i skali punktowej 

określonych w pkt. V Uzyskane oceny pozostają do wyłącznej wiadomości Komisji.  

3. Komisja Konkursowa ustala harmonogram wizji lokalnych oraz zawiadamia 

uczestników konkursu gminnych eliminacji o terminie wizji.  

4. Wizji lokalnej dokonuje się w obecności zainteresowanego oraz przedstawiciela 

gminy. Nieobecność przedstawiciela gminy nie wstrzymuje pracy Komisji.  

5. Komisja dokonuje oceny w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.  

6. Komisja ma prawo wyłonić grono finalistów i dokonać ponownej wizji lokalnej celem 

ostatecznego wyłonienia laureatów.  

V.  Kryteria 

1. Najpiękniejsza zagroda.                                                                                  max. 30 pkt. 

1. Estetyka: 

a) części mieszkalnej 

b) części gospodarczej /produkcyjnej/ usługowej  

c) części rekreacyjno - wypoczynkowej 

 

 

0 - 10 

2. Wprowadzone innowacje  

0 - 10 

 

3. Zakres przedsięwzięć dostosowujących do wymogów ochrony środowiska  0 - 10 

 

Szczególnie brane są pod uwagę: Różnorodność i wygląd tradycyjnych krzewów, drzew 

owocowych oraz trawników, estetyka, wygląd i porządek części gospodarczej 

(przechowywanie odpadów bytowych i nawozu, rowów kompostowych, techniki i 

zbiorników na produkty naftowe),  

 

2. Gospodarz roku                                                                                                 max. 50 pkt. 

1. Wyniki osiągane z nowoczesnego gospodarowania  

 

0 - 10 



2. Rodzaj i sposób wdrażania nowoczesnych technologii 

 

0 - 10 

 

3. Inwestycje jakie gospodarz prowadzi w swoim gospodarstwie w tym 

pozyskiwanie środków na inwestycje z UE 

 

0 – 10 

 

4.  Oddziaływanie na wieś:    

a) wzorzec do naśladowania  

b) czynnik rozwoju i wzrostu gospodarczego (miejsca pracy, nowe funkcje 

(itp.)  

 

 

0 - 10 

 

5. Zakres przedsięwzięć dostosowujących do wymogów ochrony środowiska  

 

0 - 10 

 

3. Najpiękniejszy ogród roku                                                                               max. 30 pkt. 

1. Estetyka i funkcjonalność ogrodu 0 - 10 

2. Pomysłowość aranżacji kompozycji roślinnych, ogólne wrażenie, jakie 

wywołuje ogród 

0- 10 

 

 

3. Dodatkowe elementy aranżacyjne np. oczka wodne, domki i karmniki dla 

ptaków, bocianie gniazda, ule, itp. zharmonizowane z kompozycją ogrodu. 

0 - 10 

 

VI.  Nagrody 

Nagrodą w gminnych eliminacjach konkursu będzie zgłoszenie na eliminacje powiatowe 

konkursu „PIĘKNE BO BIALSKIE” 

 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.  

2. Komisja Konkursowa nie uzasadnia decyzji o nie przyznaniu nagrody bądź 

wyróżnienia.  

3. Prawo interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych w 

regulaminie przysługuje przewodniczącemu Komisji Konkursowej.  


