
 

 

REGULAMIN KONKURSU  

 „ESTETYCZNE GOSPODARSTWO 2017”   
 

I. CELEM KONKURSU JEST: 

1. Podniesienie walorów estetycznych wsi Powiatu Sejneńskiego. 

2. Docenienie zaangażowania mieszkańców wsi dbających o swoje zagrody, szczególnie tych, 

którzy wkładając własną pracę w utrzymanie porządku, wykorzystując pomysłowość uczynili 

ze swoich zagród swoją wizytówkę.  

3. Promocja gospodarstw rolnych o estetycznym obejściu, zachowującym tradycyjne elementy 

architektury wiejskiej.  

4. Aktywizowanie mieszkańców do działań mających na celu poprawę wizerunku własnych 

posesji i wsi z zachowaniem tradycyjnych elementów i charakteru gospodarstwa wiejskiego.  

 

II. ORGANIZATORZY: 

Starosta Sejneński 

 

III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE: 

1. W konkursie mogą brać udział zagrody gospodarstw rolnych, w których prowadzona jest 

regularna działalność rolnicza – usytuowane na terenie Powiatu Sejneńskiego (tj. gminy: Giby, 

Krasnopol, Puńsk, Sejny oraz Miasto Sejny). 

2. Z konkursu wyłączone są zagrody gospodarstw agroturystycznych, pensjonatów, gościńców (itp.) 

oraz gospodarstwa biorące udział w konkursie w ostatnich 2 latach. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest pisemne zgłoszenie, które należy przesłać  

w nieprzekraczalnym terminie do 18 sierpnia 2017 r. (liczy się data wpływu zgłoszenia  

do siedziby Starostwa Powiatowego w Sejnach), na adres:                                         

Starostwo Powiatowe w Sejnach 

ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny 

 

4. „Karty zgłoszeń” – załącznik nr 1 - będą dostępne w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sejnach, 

na stronie internetowej: www.powiat.sejny.pl, a także dostępne w urzędach gmin na terenie 

Powiatu Sejneńskiego.  

5. Karta zgłoszenia udziału gospodarstwa musi być podpisana przez właściciela zgłoszonej zagrody. 

6. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas IX Dożynek Powiatowych 

w dniu 10 września 2017 r. 

 

IV. ZASADY KONKURSU:  

1. Zasady organizacyjne i kryteria oceny mają na celu promowanie działań przynoszących 

postęp w estetyce wsi z zachowaniem tradycyjnego charakteru obejść wiejskich. 

2. Komisja konkursowa będzie oceniała zgłoszone gospodarstwa na podstawie karty oceny, 

stanowiącej załącznik nr 2. 

3. Konkurs trwa od dnia 18 lipca 2017 r. do dnia 18 sierpnia 2017 r. 

http://www.powiat.sejny.pl/


 

 

4. Oględzin i oceny zgłoszonych do konkursu gospodarstw wiejskich dokona Komisja 

Konkursowa powołana przez Starostę Sejneńskiego w terminie od dnia 21 sierpnia 2017 r. do  

25 sierpnia 2017 r.  

 

V. OCENA UCZESTNIKÓW: 

O dokładnym terminie wizytacji i oceny gospodarstwa, Komisja zawiadamia jego przedstawiciela 

z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. 

 

VI. NAGRODY: 

Dla zwycięzców konkursu  przewidziane są nagrody rzeczowe a dla wszystkich pamiątkowe dyplomy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


