
. Departamentu Ocl}rony Srodowiska
UMWO;

Departamentu PolitykiRegionalnej
i Przestrzennej UMWO.

.

2. Komisja wybiera na swoim pierwszym
posiedzeniu w glosowaniu jawnym
przewodniczacegojury.

Komisjajest instancja rozstrzygajaca we
wszystkich spraWa~h spornych, nie
uregulowanych niniejszymregulaminem.

3.

VI. Harmonoaram konku'1u
".."~

1. OgfQS~ ROl1kursu-~przez
Województwa'..~.ppolskiego -

2009 r...,. .,...""""'., ~
2. Przeslanie-przez gminy formularzy'lo

;z:gloszeniowych do Urzeduj
Marszalkowskiego WOjewództYy'J
Opolskiego- do 31 maja 2009 r. J,
Niezapowiedziane wizje lokalne - Ii .
sierpien 2009 r.

4. Rozstrzygnieciekonkursu
nagród - pazdziernik 2009 r.

~.,

NaGrodv

ndatorem nagród na poziomie
, . kimjest MarszalekWojewództwa

'7

2. Nagrody na poziomie gminnym zapewnia
wedle uznania Wójt, Burmistrz, Prezydent
Miasta.

3. W kazdej
konkursowych

siedmiu kategorii
czeblu wojewódzkim, U\II{AGA:Szczególowe1f<M:eriaoceny konkursu dostepne sa

na Stronie urzedu po(;f'ac:.tresem:www.umwo.oDole.DI

5

4.

5.

7.

8.

9.

przyznawane sa
za wyróznienie.

'ecie I miejsca oraz

reat I miejsca wkateg~4i..,.,"~$pólnota lokalna"
rzymuje statuetke, dyplom' oraz nagrode

postaci vouchera o wartosci 5.000 zl do
zrealizowania w okreslonym terminie w wybranych
sklepac~ ogrodniczych.

\1

LaureaciI miejsc w kategoriach:'i!Obiektprywatny",
"Obiekt rekreacyjno-sportowy"ri,Obiekt hotelowo -
gastronomiczny", "Obiekt uz znosci publicznej",
"Obiekt socjalny", "Przedsi rstwo" otrzymuja
statuetki, dyplomy oraz agrody W postaci
voucherów o wartosci 2.00 zl do zrealizowania
w okreslonym terminie w wybranych sklepach
ogrodniczych.

Za wy nienie w kazdej z kategorii przysluguje
nagro w postaci dyplomu oraz voucher
o osci 1.000 zl do zrealizowania
w o slonym terminie w wybranych sklepach
ogro ch.

1"
Ko~a konkursowa uzasadnia decyzje
0\ 'przyznaniu nagród oraz wyróznien
w pmunikacie koncowym. Komisja konkursowa

e nie przyznac nagród oraz wyróznien
wybranych kategoriach.

zostana do publicznej
czególnie przez patronów
takze w internecie na

alkowskiego Województwa

6
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Regulamin Konkursu

"Opolskie Kw~~~-'
[wersja skró

Ii I..€elkonkursuI':
Celem konkursu "Opolskie KWitnace" jest
W'{lbr1ienie najpi'el<r)iej ukWieconych r zadbanych
posesji prywatnycn ...oraz tereQpy.J i obiektów
publicznych WwójewQd~ie opolskim.

KohKurs realizowany jeSt IN ramach PIcmu
Marketingu. Regionalneg9 \!Vqjewództwa Opolskiego
"Opolskie ~witnace" .ima 'za zadanie zbudowanie
pozytywnegowizerunku ..województwa opolskiego
jako regionu piekriego, zadpanego, czystego,
wygodnego do bycia i 'zycia.

I
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Konkurs w swym zalozeniu ma zacheci'
mieszkanców do aktywnego udzialu w tworzeni
pozytywnego wizerunku ich najblizszego otoczeni
a takze dac im mozliwosc bezposredniego wp
na wyglad estetyczny okolicy, wzmacnia'
dodatkowo poczucie przynaleznosci do da
spolecznosci lokalnej. Stanowi tez oka'
zaciesnienia stosunków zwlaszcza w odniesi
najblizszego sasiedztwa. Dzialania podejr
w ramach realizacji konkursowego c
doskonala promocja wspólpracy pc
mieszkancami. Powoduja wsród nich pob
aktywnosci oraz wplywaja na wzrost swia
ekologicznej. .~.~.

" ,I

I; u. Oraanizac;a knnkursu C . "- ..~

II 1. Organizatorem"""~~jl Województwa OpOrskie~ b} W" e,~"
I, Burmistrzowiei PrezydenciMiast.



2. Konkurs organizowany je
kategoriach, a rozstrzygany
szczeblach:gminnym oraz wo' IV.

3. Merytoryczna obsluge kon
Departament Wspólpracy
i Promocji Regio
Marszalkowskiego
Opolskiego.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Do udzialu w konkursie uprawnione sa
miasta, gminy miejskie i wiejskie
województwa opolskiego.

2.

2. Za organizacje elimil)acji na s;;:czeblu
gminnym odpowiada Wójt, Burmistrzbadz
Prezydent ",'liasta, dokonujac oceny
obiektów i terenów oraz typujac laureatów
w poszczególnych kategorlach
konkursowych. W danym roku
kale~darzowym do eliminacji na s;;:czeblu
wpjevyódzkim, mozna dokonac jednego
zgloszel')iaw danej kategoriikorikursowej.

,
I

I 3.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest
przedlozenieprzez, ,Q1iasto badz gmine
wypelnionego formularza zgloszeniowego
stanowiacego zalacznik do niniejszego
regularninu ~ terminie do 31. maj~ 2009
roku' w Departamencie Wspólpracy
z 'Zagranica i Promocji Regionu Urzedu
Margalkpwskiego Województwa
Opól$kiego. Formular;;:e zgloszeniowe
O)usza QYc podpfsanepfzez Wójta /
aUrmistrza (Prezydenta Miasta.

4.

5. Zdobycie 1 miejsca W. danej kategorii
kOnkursowej wykluc;;:a zgloszenie
zwycieskiegoprojek1:u do tej samej

5.

fi
I
I:

2

kategorii w kolejnych trzech edycjach Konkursu.

KaJ:eaorie konkursowe

Kategoria "Wspólnota lokalna", do
której zaliczane sa m.in.:
1) przysiólek
2) wies
3) wspólnota mieszkaniowa / spóldziell')ia

mieszkaniowa

4) osiedle
5) dzielnica

Kategoria "Opiekt prywatny", do której
zaliczane $a,m.in.:
1) domki jedpQrodzinne
2) pojedyncze domki w zabudowie

blizniaczeji szeregowej

Kategoria "Obiekt..e~reacyjno -
sportowy", do które} zaliczanesa m.in.:
1) park
2) plac ;;:abaw
3) basen
4) kompleks sportowy: boisko spQrtowe,

stadion, bala sportowa
5) swietlica

Kategoria "Obiekt hotelowo -
gastronomiczny", do której zaliczane
sam,in,:
~)hOtel
~} penSjonat
3} restaurac;ja
4) kawiarnia
S}bar
6ypub
7} ogródeklet.f'li

Kategoria "Qbiekt uzytecznosCi
publicznej", do której zaliczanesa m.in.:
l} centrum kultury / osrodek kultury
2) budynek strazy pozarnej

.~:
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7.

r

V.
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3) posterunek policji
4) szkola, przedszkole
5) poczta
6) bank
7) dworzec PKP
8) przystanek autobusowy
9) sklep, supermarket, centrum handlowe

Kategoria "Obiekt socjalny", do której
zaliczane sa m.in.:
1) szpital
2) przychodnia, publiczna i nie publiczna

placówka zdrowia
3) dom opieki
4) dom spokojnej jesieni
5) hospicjum

Kategoria "Przedsiebiorsnvo", ~októrej
zaliczane sa m.in.:
1) firma prywatna
2) firma panstwowa
3) zaklad produkcyjny
4) zaklad uslugowy

Jurvkonkursu

Do oceny Korkursu zostaja powolane dwie
komisje:

Eliminacje na szczeblu gminnym
zeprowadza komisja powolywana przez
ójta, Burmistrza badz PrezydentaMiasta.

b. Eliminacje na szczeblu wojewódzkim
przeprowadza komisja, powOlana
Zarzadzeniem Marszalka, w $klad której
wchodza przedstawiciele:

.

..
Zarzadu Wolewó9ztwa Qpolskiego;

InstytucjI wOjewództwaopolskiegp;
Departamentu Wspólpracy z Zagranica
(Promocji Regionu UMWO
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