ОБЩИНА СТРАЖИЦА ОРГАНИЗИРА
КОНКУРС: „НАЙ-КРАСИВА ГРАДИНКА”
В конкурса могат да участват градинки или цветни пространства пред частни
домове, жилищни и публични сгради, но само такива, които са естетически оформени и се
поддържат чрез инициативата на хората.
Конкурса е част от инициативите на община Стражица организирани във връзка с 22 април
- Международен ден на Земята. Това е най-големият нерелигиозен празник в света
отбелязван от над половин милиард души.
Членове на Журито ще бъдат представител на отдел „Екология“ от общинска
администрация, служител на ОП „Странични дейности“, експерти от хуманитарни
дейности и експерти по озеленяването.
Снимките ще бъдат публикувани и във Facebook страницата на Община Стражица,
където очакваме всички приятели да дадат своя принос, като гласуват чрез харесвания на
снимките.
Това не е фотографски конкурс , а конкурс за градинка или междублоково
пространство, затова нека снимките Ви са не повече от две и максимално да разкриват
красотата на Вашата градинка. Предпочитат се общи планове, които да покажат, че тя
освен че е зелена, е пъстра и чиста.
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Дата и място на провеждане:

ЕТАП І: събиране на номинации – от 22 март 2019 г. до 20 април 2019 г. включително и
публикуване на материали във Facebook страницата на Община Стражица
ЕТАП ІІ : периодичен оглед на заявилите участие в конкурса обекти от журито;
ЕТАП ІІІ: награждаване на победителите – на специална церемония, която ще се проведе
на Международен ден на Земята - 22 АПРИЛ 2019 г
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Цел на конкурса:

Основната цел на конкурса е да се обединят хората на планетата в защита на
околната среда . Освен това с тази инициатива ще се представят добрите традиции на
жителите на Стражица в облагородяването на околната среда и добрите практики за
подобряване на зелените площи и градини на нашето населено място, ще популяризира
зелената идея сред младите хора.
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Регламент за участие:

Конкурсът се провежда в две категории:
- за най-красиво оформена градина или зелена площ пред еднофамилна къща;
- за най-красиво оформено междублоково пространство.
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Условия:

1. Участват градинки или цветни пространства пред частни домове, жилищни и публични
сгради, но само такива, които са естетически оформени и се поддържат чрез инициативата
на хората.
2. Не повече от 2 бр. снимки - преди и сега с общ план на градинката - снимков материал
на CD/ DVD или разпечатани върху хартия.
3. Снимките да бъдат на територията на град Стражица.
4. Под снимките участниците да изпращат кратко описание, и данни за контакт с име на
участника и адрес на мястото на което са направени снимките.
5. Участници в конкурса могат да бъдат само физически лица.
6. В конкурса нямат право да участват членовете на журито.
Изпратете
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Вашите

предложения

за

участие

на

имейл

адрес:

obshtina@strazhitsa.com , strazhitsa_snimki@abv.bg на лично съобщение на Facebook
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страницата тук: https://www.facebook.com/strazhitsainfo/
или на хартиен носител в отдел „Екология” в стая 111 на общинска администрация
Стражица.
НАГРАДИ
В двете категории ще се присъдят – първо, второ и трето място
Предвиждат се награди и за:
- снимките с най-много харесвания във Facebook
- за най-добър дизайн
- за правилно подредена градинка
- за оформено дърво или храст
- за нестандартна идея за украса
*Регистрирането за участие в конкурса означава пълно приемане на условията, заложени
в настоящия Регламент.

