
Regulamin III edycji konkursu „Babickie Ogrody”  

 
1. Organizator konkursu:  

Wójt Gminy Stare Babice 

 

2. Cele konkursu: 

- promocja ekologicznych rozwiązań w ogrodach przydomowych; 

- edukacja ekologiczna mieszkańców gminy; 

- promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań w ogrodzie; 

- promocja gminy Stare Babice; 

- podniesie wyglądu i estetyki gminy; 

- propagowanie wśród mieszkańców dbałości o estetykę najbliższego otoczenia; 

- inspirowanie mieszkańców do współtworzenia przyjaznej dla środowiska atmosfery poprzez 

upiększenie swoich ogrodów przydomowych; 

- wyłonienie i nagrodzenie najbardziej ekologicznych i jednocześnie  najpiękniejszych zielonych 

zakątków gminy. 

 

3. Kategorie konkursu 

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: 

Kategoria  I  
   

„mała forma roślinna” (tj. np.: przedogródek, przydomowy warzywnik, niewielki 
taras) lub balkon 

Kategoria  II     "ekologiczny ogród przydomowy" 

 

4. Uczestnicy: 

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy właściciele obiektów położonych przy domach 

jednorodzinnych, wielorodzinnych, blokach mieszkalnych, wspólnotach mieszkaniowych.  

2. Udział można wziąć tylko w jednej kategorii konkursu i dla jednego wybranego obiektu.  

3. W konkursie nie mogą wziąć udziału organizatorzy konkursu, członkowie Komisji Konkursowej 

i ich rodziny oraz osoby wyróżnione w poprzedniej edycji konkursu.  

4. Przystępując do konkursu uczestnik deklaruje, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia 

regulaminu i oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za wszystkie oświadczenia zawarte w 

powyższym regulaminie.  

5. Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora 

na potrzeby konkursu, w tym: 

- zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania; 

- zgodę na publikację zdjęć ogrodu uczestnika; 

- zgodę na publikacje treści wywiadu (laureaci konkursu). 

6. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 



5. Tryb zgłaszania: 
 
Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie zgłoszenia, którego wzór jest załącznikiem do 
niniejszego regulaminu.  

Zgłoszenia należy złożyć w terminie od 4 kwietnia 2022 r. do 27 maja 2022 r.   

W konkursie może wziąć udział: 

- właściciel ogrodu, współwłaściciel lub jego pełnoletnie dzieci; 

- osoba trzecia (pod warunkiem uzyskania pisemnego upoważnienia właściciela nieruchomości, 
na której znajduje się ogród). 

Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Zgłoszenia należy złożyć:  

- w wersji papierowej osobiście w urzędzie lub wysłać pocztą na adres Urzędu Gminy Stare 

Babice: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice 

lub 

- w wersji elektronicznej na adres:  wosigk@stare-babice.pl 

z dopiskiem „Konkurs Babickie Ogrody III edycja” 

Zgłoszenie powinno zawierać od 5 do 10 zdjęć – dokumenty zawierające większa ilość zdjęć nie będą 

rozpatrywane. Przesłane zdjęcia powinny być w odpowiedniej rozdzielczości – min. 200 dpi. 

 

6. Sposób realizacji Konkursu 

 

W okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2022 r. członkowie komisji w uzgodnionym z właścicielem 

wybranego terenu terminie, dokonają wizytacji zgłoszonego do udziału w konkursie obiektu. W trakcie 

wizytacji zostanie sporządzona dokumentacja fotograficzna konkursowego obiektu, karta wizytacji 

oraz zostanie przeprowadzony krótki wywiad z osobą reprezentującą dany ogród. Materiały te zostaną 

przekazane celem dalszej oceny komisji konkursowej. W skład komisji będą wchodzić: 

Komisja wyjazdowa: 

- 2 pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;  

- pracownik Referatu Komunikacji Społecznej i Promocji Gminy; 

- pracownik Gazety Babickiej. 

Komisja konkursowa: 

- Pan Sławomir Sumka - Wójt Gminy Stare Babice; 

- Pani Katarzyna  Sońta – Zastępca Wójta Gminy Stare Babice; 

- 2 pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;  

- pracownik Referatu Komunikacji Społecznej i Promocji Gminy. 

mailto:wosigk@stare-babice.pl


Wyłonienie zwycięzców i ogłoszenie wyników nastąpi w lipcu 2022 r.  za pośrednictwem strony 

internetowej Urzędu Gminy Stare Babice.  

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w sierpniu 2022 r.  (o dokładnym terminie  laureaci zostaną 

poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie.) 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów o czym poinformuje uczestników.  

 

7. Kryteria oceny 

 

W konkursie ocenie będą podlegać: 

I kategoria "mała forma roślinna": 

- ekologiczność; 

- pomysłowość i oryginalność; 

- dobór gatunków; 

- stan zdrowotny roślin; 

- innowacyjność; 

- ogólna estetyka założenia; 

- sposób ekspozycji; 

- atrakcyjność kompozycji w całym sezonie wegetacji. 

 
II kategoria " Eko ogród przydomowy": 

- ekologiczność; 

- kompozycja/ układ przestrzenny; 

- wielofunkcyjność; 

- pomysłowość i oryginalność; 

- dobór gatunków; 

- stan zdrowotny roślin; 

- innowacyjność; 

- ogólna estetyka założenia; 

- atrakcyjność ogrodu w całym sezonie wegetacji; 

- elementy architektury ogrodowej. 

 

8. Nagrody:  

Fundatorem nagród jest Urząd Gminy Stare Babice.  

I kategoria "mała forma roślinna"  

Nagroda: Zestaw drobnych narzędzi ogrodniczych oraz wywiad w Gazecie Babickiej 

 

 



II kategoria " Eko ogród przydomowy" 

Nagroda: Zbiornik na deszczówkę oraz wywiad w Gazecie Babickiej 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w przypadku braku ich dostępności. 


