
Regulamin  Konkursu  

„Nasza Wieś świadczy o nas” 
       1.Organizator konkursu: 

Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków 

       2. Cel konkursu: 

1) poprawa wyglądu i estetyki miejscowości z terenu Gminy Łuków 

2) podniesienie stanu czystości i porządku wsi, 

3) kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców gminy 

    na jej wizerunek  

4) promocja działań proekologicznych – wg uznania mieszkańców, rad sołeckich. 

       3. Organizacja konkursu: 

Konkurs jest organizowany dla wszystkich wsi z terenu Gminy Łuków i trwa  

od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora: www.lukow.ug.gov.pl tj. 

od dnia 12 stycznia  2011 roku do dnia 12 sierpnia 2012 roku.  

Finał konkursu i przyznanie nagród nastąpi podczas III Dożynek Gminnych, 

planowanych  w dn.27.08.2012 r. 

       4. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie zgłoszenia wsi po 

wcześniejszym uzgodnieniu z Radą Sołecką w terminie do 30 czerwca 2011r. 

w formie pisemnej przez sołtysa wsi. Kartę zgłoszenia można  pobrać w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Łukowie, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków lub ze strony 

internetowej: www.lukow.ug.gov.pl  

       5. Kryteria oceny: 

Ocenie podlegać będą następujące kryteria: 

1) ład i porządek wszystkich posesji we wsi i wokół nich(np. wygląd budynków, 

uzupełnienie oznakowania numerów domów, ukwiecenie, czystość, ład -    0-10 pkt, 

2) estetyka i dbałość o tereny i obiekty publiczne we wsi –np. wygląd i otoczenie 

świetlic, otoczenie sklepów, barów, zagospodarowanie terenu, ukwiecenie -    0-10 pkt, 

3) stan utrzymania ogrodzeń wszystkich posesji w danej wsi  -     0-10 pkt, 

       6.  Ocena zgłoszeń: 

1) oceny zgłoszeń dokonuje Komisja powołana przez Organizatora. 

2) oceny dokonuje się wyłącznie w zakresie kryteriów konkursowych  

    i  skali punktowej, 

3) Wizji lokalnej dokonuje komisja w obecności sołtysa lub wyznaczonego przez  

     niego członka Rady Sołeckiej, 

4) komisja dokonuje oceny w składzie nie mniejszym niż 3 osoby, 

5) o terminie wizji lokalnej sołtys wsi zostanie powiadomiony na piśmie.  

        7. Nagrody: 

Łączna wartość nagród wynosi co najmniej 100 000,00 €urocentów – (słownie: 

sto tysięcy, wg kursu walut obowiązującego w dniu ogłoszenia konkursu). 

Nagroda  - „Najpiękniejsza wieś 2012 roku” w Gminie  Łuków przyznana dla danej 

Wsi-jako Laureata nagrody, musi być przeznaczona na cel publiczny w danej 

miejscowości.  

Bliższych informacji na temat konkursu udziela Gminny Ośrodek Kultury  

w Łukowie, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków; Tel/fax: 25 798 2439  lub  

tel. mobil: 505 067 304;  e-mail: szaniawska@o2.pl 

 

http://www.lukow.ug.gov.pl/
http://www.lukow.ug.gov.pl/
mailto:szaniawska@o2.pl


 

 

 

Załącznik 

 do Regulaminu konkursu 

„Nasza Wieś świadczy o nas” 
KARTA ZGŁOSZEŃ  udziału w konkursie *) 

 
 

1. Nazwa  wsi: 

 

................................................................................................................ 

2. Gmina: 

 

........................................................................................................................ 

 

3. Imię i nazwisko sołtysa: 

 

........................................................................................ 

 

 

4. Zgłaszam udział wsi do konkursu „Nasza Wieś świadczy o nas” 

 i akceptuję kryteria regulaminowe. 

 

 

 

.................................................                   ................................................ 

     Miejscowość i data                                        podpis i pieczątka sołtysa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*) KARTĘ ZGŁOSZEŃ do udziału w konkursie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie  

    do dnia 30 czerwca 2011 roku. 


