Regulamin
konkursu „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni”
2018 rok
1. Organizator:
Organizatorem konkursu „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni” jest Towarzystwo Miłośników
Miasta Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 4,
tel./fax (52) 322-51-96, 345-44-34,
adres do korespondencji: Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, 85-169 Bydgoszcz
37, skrytka pocztowa 17, www.tmmb.pl
e-mail: biuro@tmmb.pl
dni przyjęć: od poniedziałku do piątku od godz. 9.00-15.00.
2. Patron:
Miasto
Bydgoszcz.
3. Patronat medialny:
Redakcja:
- „Express Bydgoski”
4. Współorganizatorzy:
• Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa w
Bydgoszczy
• Vitroflora Grupa Producentów Spółka z o.o. w Trzęsaczu
• Zieleń Miejska Sp. z o.o.
• Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
• Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.
• Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa
• Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.
• Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa
• RSM „Jedność”
• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani”
• Spółdzielnia Mieszkaniowa SIM
• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zjednoczeni”
• Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa
• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Komunalni”
• Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dom”
• Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
• Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zrzeszeni”
• Rady Osiedli.
5. Cel:
Celem konkursu „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni” jest zachęcanie mieszkańców i instytucje do
upiększania swego otoczenia przez tworzenie nowych skwerów, zieleńców, kwietników osiedlowych, ukwiecanie ogródków przydomowych i balkonów oraz budzenie troski o estetyczny wygląd
Bydgoszczy.
6. Uczestnicy:
- Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec Bydgoszczy, który zgłosi swój balkon, ogródek przydomowy, skwer, zieleniec, kwietnik osiedlowy - w wyznaczonych terminach i miejscach.
Najładniejsze skwery i kwietniki mogą też zgłaszać szkoły, instytucje i zakłady pracy.
- W konkursie nie mogą brać udziału członkowie komisji konkursowych.
7. Terminarz:
• Czas trwania konkursu: maj – październik 2018 r.,
• Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu od 4 maja do 12 czerwca 2018 roku.

5

• ocena obiektów od 15 czerwca do 31 lipca 2018 r.
• podsumowanie konkursu i przyznanie nagród - październik 2018 r.
7. Zasięg konkursu:
Obiekty zgłaszane do konkursu powinny znajdować się na terenie miasta Bydgoszczy.
9. Ogłoszenie konkursu:
• W bydgoskich mediach, w tym „Dzienniku Bydgoszczy” wydawanym przez TMMB.
• Na terenie Rad Osiedli,
• Na klatkach schodowych
- Spółdzielni Mieszkaniowych
- Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.
- Wspólnot Mieszkaniowych w obrębie spółdzielni mieszkaniowych
• W bydgoskich przedszkolach i szkołach – za pośrednictwem Wydziału Edukacji Urzędu
Miasta
• W obiektach przedsiębiorstwa „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.
• W oknie TMMB przy ul Jezuickiej 4
• Na stronach internetowych:
- TMMB,
- Urzędu Miasta Bydgoszczy,
- „Expressu Bydgoskiego”
- Portalu Kujawskiego,
- firm współpracujących z TMMB.
10. Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu:
•
•

Zgłoszenia do konkursu od mieszkańców poszczególnych osiedli będą przyjmowane według harmonogramu.
Udział w konkursie można zgłosić także pisemnie pod adresem: Towarzystwo Miłośników
Miasta Bydgoszczy, 85-169 Bydgoszcz 37, skrytka pocztowa 17 lub e-mailem: biuro@
tmmb.pl oraz telefonicznie pod numerem tel. 52 345-44-34. Dotyczy to także szkół, instytucji i zakładów pracy.

11. Bezpłatne talony
• Podczas osobistych zapisów do konkursu wydawane będą talony upoważniające do bezpłatnego odbioru sadzonek roślin ozdobnych ufundowane przez Miasto Bydgoszcz. Liczba talonów jest ograniczona, wydawanie według kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania puli.
• Osoby otrzymujące talony zobowiązane są do zgłoszenia udziału w konkursie i nasadzenia roślin. W przeciwnym razie pozbawione zostaną możliwości otrzymania sadzonek w
następnym roku.
12. Komisja konkursowa:
•
Powołane komisje, w których skład wejdą wyznaczeni członkowie Sekcji Organizacyjnej
TMMB, przedstawiciele Rad Osiedli oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, dokonają przeglądu i oceny zgłoszonych obiektów zielonych w czerwcu i lipcu 2018 roku.
•
Komisje muszą być co najmniej 2-osobowe, a ich członkowie nie mogą być jednocześnie uczestnikami konkursu.
•
Sporządzone przez komisje konkursowe protokoły z lustracji ze wskazaniem obiektów
najlepszych, typowanych do nagród, będą składane sukcesywnie do połowy sierpnia 2018
roku w Biurze TMMB przy ul. Jezuickiej 4. Na ich podstawie patron medialny konkursu
redakcja „Expressu Bydgoskiego” oprócz fotoreportaży na swoich łamach przygotuje do
końca sierpnia 2017 roku
dokumentację zdjęciową (po 3 zdjęcia obiektów najwyżej ocenionych z każdej komisji)
- w wersji elektronicznej. Będzie ona dołączona do protokołów
z lustracji przygotowanych przez komisje.
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•
W oparciu o dostarczone protokoły z opisem obiektów i dokumentację zdjęciową Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa TMMB dokona do 15 września wyboru laureatów
konkursu.
13. Kryteria i skala ocen:
Przedmiotem oceny konkursowej będą: balkony, ogródki przydomowe, skwery, zieleńce i
kwietniki osiedlowe. Obowiązują następujące kryteria i skala ocen:
• ogólne wrażenie ocenianego obiektu
0 – 5 pkt.
• układ kompozycyjny uwzględniający trafność
doboru gatunków i odmian:
0 – 5 pkt.
14. Nagradzanie uczestników:
Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody. Będą one wręczane w dwóch etapach:
• W I etapie uczestnikom, którzy urządzili najładniejsze i najwyżej punktowane obiekty (z wyłączeniem zwycięzcy z każdego osiedla):
- po 5 osób z każdego osiedla,
- nagrody zostaną wręczone przez Przewodniczących Rad Osiedli na uroczystościach
zorganizowanych w poszczególnych osiedlach.
- Rady Osiedli powiadomią zainteresowanych o terminie odbioru nagród.
• W II etapie zwycięzcom konkursu na osiedlach (liczy się największa liczba punktów):
od 1-3 osób z każdego osiedla,
- wyróżnionym szkołom, instytucjom i zakładom pracy,
nagrody zostaną wręczone przez Prezydenta Bydgoszczy i Prezesa TMMB podczas uroczystego finału Konkursu „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni” w Sali Sesyjnej Ratusza w
październiku 2018 roku,
- Zainteresowani zostaną powiadomieni przez TMMB o terminie uroczystości połączonej
z wręczeniem nagród.
15. Uwagi końcowe
• Regulamin i harmonogram konkursu dostępny jest w siedzibie Towarzystwa Miłośników
Miasta Bydgoszczy, w siedzibach Rad Osiedli, Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz Rejonach Obsługi Mieszkańców Administracji Domów Miejskich w Bydgoszczy.
•

Zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na jednorazowe wykorzystanie danych osobowych przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jezuicka 4, w celu niezbędnym dla rozstrzygnięcia konkursu „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni”.
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