


REGULAMIN   KONKURSU  NA  NAJWIĘKSZY  OWOC                       
I  WARZYWO 

 
§ 1. 

 
1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Gminy Brwinów. 
2. Ogłoszenie o konkursie podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

ogłoszenie na stronie internetowej, na tablicach sołeckich w gminie 
Brwinów oraz w lokalnej prasie. 

 
§ 2. 

 
Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy Gminy Brwinów: 

1) osoby mieszkające w Gminie Brwinów; 
2) osoby, które na terenie Gminy Brwinów posiadają działkę lub grunty 

rolne, na których prowadzona są uprawy. 
 

§ 3. 
 
Nagrody do konkursu przyznawane będą w 2 kategoriach: 

1) na najbardziej dorodne warzywo; 
2) na najbardziej dorodny owoc. 
 

§ 4. 
 

1. Zgłoszenie do konkursu należy składać na wniosku, który jest 
załącznikiem niniejszego regulaminu wraz z fotografią i krótkim opisem, 
gdzie i w jaki sposób wyhodowano taki plon. 

2. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Brwinów 
lub w Biurze Obsługi Interesanta przy ulicy Grodziskiej 12 pokój nr 7. 

3. Wyniki swojego dorobku ogrodniczego można zgłaszać na bieżąco do 
pracowników Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa przy ulicy 
Kościuszki 4a pokój nr 11. 

4. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie organizatorowi 
konkursu najbardziej dorodnych pod względem wielkości, ciężaru czy 
objętości owoców lub warzyw. 

 
§ 5. 

 

Konkurs trwa do 30 września 2012 roku 
 

 



§ 6. 
 
Konkurs przeprowadza Komisja powołana przez Burmistrza Gminy Brwinów. 
 
 

§ 7. 
 
Przy ocenie Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria: 

1) miejsce wyhodowania owocu lub warzywa; 
2) wielkość lub ciężar owocu lub warzywa; 
3) rodzaj nawożenia owocu lub warzywa. 

 
§ 8. 

 
1. Ogłoszenie wyników konkursu i wyłonienie zwycięzców nastąpi do  

5  października 2012 roku. 
2. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe. 
3. Przeznaczona łączna kwota na nagrody wynosi 1000,00 zł. (tysiąc 

złotych). 
4. Wszystkim uczestnikom konkursu zostaną wręczone pamiątkowe 

dyplomy. 



Załącznik do Regulaminu  
 
 
…………………………………….. 

          Imię i nazwisko 
 

…………………………………….. 
Adres 
 

…………………………………….. 
        Numer telefonu 

 
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE 
NA NAJWIĘKSZY OWOC I WARZYWO 

 
Gatunek:………………………………………………………………………….. 
 
 
Miejsce wyhodowania:…………………………………………………………… 
 
 
Wielkość [w cm]: …………………………………………………………………………………….. 

lub  
Ciężar [w dag lub kg]:…………………………………………………………………………………. 
 
Rodzaj nawożenia:………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………. 
 
Krótki opis hodowli:……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………........ 
Załącznik: zdjęcia  
 
Ja niżej podpisany oświadczam że owoc/warzywo wyhodowałem samodzielnie.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i 
publikowanie załączonego materiału zdjęciowego na cele związane z konkursem 
 
 
 
………………………...                                                                        …………………………………………….                    
 Data                                                                                                               Czytelny podpis uczestnika 


