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REGULAMIN 

KONKURSU  

„ZaDziałaj Lokalnie NA ZIELONO” 
 

1. Organizator 

Konkurs pt. „ZaDziałaj Lokalnie na Zielono”  organizowany jest przez Ośrodek Działaj 

Lokalnie/Lokalną Organizację Grantową - Stowarzyszenie W.A.R.K.A. z siedzibą w Warce, 

ul.Gośniewska 46, www.stowarzyszeniewarka.pl, w ramach Programu „Działaj Lokalnie”.  

 

2. Sponsor 

Sponsorem Konkursu jest Partner Strategiczny Działaj Lokalnie - GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE 

ŁAZUCCY - Maria i Jan Bigoszyoscy – Łazuccy, Jasieniec k/Grójca, Warecka 110, www.lazuccy.pl, 

które przeznacza na nagrody krzewy ze swojej oferty. 

 

3. Adresaci 

Konkurs skierowany jest do społeczności gmin Chynów, Goszczryn, Grójec, Jasieniec i Warka - 

Grantobiorców Programu Działaj Lokalnie 2006-2010 oraz instytucji, organizacji i grup, które chcą 

złożyd wnioski do Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie 2011”  

 

4. Cel konkursu 

Celem konkursu jest zwiększenie atrakcyjności i estetyki miejsc służących społecznościom lokalnym 

poprzez nasadzenie krzewów pochodzących z Gospodarstwa Szkółkarskiego Łazuccy. 

 

5. Temat – przedmiot Konkursu 

Przedmiotem Konkursu są działania związane ze zwiększeniem atrakcyjności i estetyki miejsc 

służących dobru wspólnemu lokalnych społeczności poprzez nasadzenie krzewów. Może to byd 

posadzenie krzewów np. przy szkole, siedzibie osp, placu zabaw, boisku, parku, kościele itp. 

Działania związane z posadzeniem roślin muszą uwzględniad termin odbioru krzewów, który jest 

określony (ze względu na czas przesadzeo w Gospodarstwie Szkółkarskim) na okres od 15 do 30 

maja. 

 

6. Harmonogram konkursu 

1. Ogłoszenie Konkursu z dniem 4 marca 2011 roku  

2. Termin nadsyłania prac upływa 10 maja 

3. Rozstrzygniecie Konkursu do 15 maja 

W ciągu kilku dni od daty rozstrzygnięcia konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani o możliwości 

odbioru krzewów. Odbioru krzewów należy dokonad do 30 maja. Zwycięzcy Konkursu zostaną 

zaproszeni do udziału w imprezie „5 lat Działaj Lokalnie w Powiecie Grójeckim”, która odbędzie się 

na przełomie maja i czerwca. Podczas imprezy zwycięzcy zostaną publicznie uhonorowani 

specjalnym dyplomem. 

http://www.stowarzyszeniewarka.pl/
http://www.lazuccy.pl/
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7. Zgłoszenia 

Zgłoszenie do Konkursu odbywa się poprzez nadesłanie, wypełnionego komputerowo formularza, 

stanowiącego zał. 1 do Konkursu. Zgłoszenia należy dostarczyd na adres e-mailowy 

warka@stowarzyszeniewarka.pl do dnia 10 maja 2011r. 

 

W zgłoszeniu należy podad: 

1. Tytuł/hasło projektu/działao – tytuł powinien byd dosyd krótki i medialny a jednocześnie kojarzący się z 

danym miejscem 

2. Nazwę realizatora  

Realizatorem może byd:  

a) Grantobiorca Działaj Lokalnie z lat 2006 – 2010  

 lub 

b) Instytucja, organizacja lub grupa nieformalna, zamierzająca złożyd wniosek do Lokalnego Konkursu 

Grantowego „Działaj Lokalnie 2011”. W przypadku grup nieformalnych, które dopiero zamierzają 

złożyd wniosek należy podad dodatkowe informacje. 

3. Miejsce gdzie planowane jest działanie 

Należy podad rodzaj i charakter miejsca. Mogą to byd np. tereny wokół szkół, przedszkoli, otoczenie innych 

miejsc służących mieszkaocom np. otoczenie placów lub budynków ochotniczych straży pożarnych, place 

zabaw, boiska, ogólnodostępne stawy, parki, zielone ścieżki edukacyjne itp. 

4. Odbiorców 

Należy podad kto korzysta z danego miejsca, jakie grupy wiekowe, z jakiego obszaru 

5. Uzasadnienie potrzeby działao jako służących lokalnej społeczności.  

Informacja o potrzebach danego miejsca i z czego one wynikają. Jak zwiększenie atrakcyjności miejsca 

wpłynie na komfort życia mieszkaoców z danego terenu. Jak mieszkaocy zaangażują się przy sadzeniu i 

dbaniu o krzewy. Czy w miejscu, w którym zostaną posadzone krzewy będzie się w najbliższym okresie 6 

miesięcy spotkanie (spotkania) dla społeczności lokalnej – jakiego charakteru będzie to spotkanie. 

6. Koordynatora działao 

Koordynatorem jest osoba, która jest odpowiedzialna za kontakt z organizatorem i sponsorem Konkursu w 

celu odebrania krzewów. Koordynator jest również odpowiedzialny za dopilnowanie by krzewy zostały 

prawidłowo wykorzystane tj. odpowiednio posadzone i pielęgnowane. Koordynator nie musi wykonywad 

wszystkich czynności, ale powinien dopilnowad prac i w razie potrzeby udzielid Organizatorowi konkursu i 

innym zainteresowanym osobom informacji na temat utrzymania zieleni.  

7. Wartośd krzewów 

Wartośd można oszacowad na podstawie katalogu roślin na www.lazuccy.pl. Należy wziąd pod uwagę, że 

w danej chwili określonego gatunku może nie byd na stanie i założyd inne alternatywne gatunki przy 

wycenie. 

 

Do zgłoszenia należy dołączyd 4 zdjęcie w różnych ujęciach tj. z różnych stron (w formie plików jpg) miejsca, 

na terenie którego mają byd posadzone krzewy.  

 

Jeden wnioskodawca może zgłosid tylko jedno zgłoszenie. 

 

8. Ocena 

Ocenie będą podlegad: 

1. Uzasadnienie potrzeb i wykorzystanie miejsca jako dobra wspólnego lokalnej społeczności 

2. Starannośd przygotowania aplikacji i jej wiarygodnośd 

3. Pomysł na hasło  

4. Spójnośd opisu  

mailto:warka@stowarzyszeniewarka.pl
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5. Kompletnośd tj. wypełnienie wszystkich pól i załączenie zdjęd terenu 

Oceny wniosków dokona Organizator – Stowarzyszenie W.A.R.K.A.  wraz ze Sponsorem Konkursu – 

Gospodarstwem Szkółkarskim Łazuccy 

 

9. Nagrody 

Nagrodą w Konkursie są krzewy Gospodarstwa Szkółkarskiego Łazuccy (dostępne chwili rozstrzygnięcia w 

ofercie). Wartośd krzewów przeznaczonych na Konkurs wynosi 5 000 zł. Wnioskodawca może złożyd wniosek na 

krzewy o wartości od 500 zł do 2 000 zł. Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia 

wartości przyznanej nagrody.  

 

10. Informacje dodatkowe 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Informacje o zmianach będą podawane 

do wiadomości uczestników konkursu za pośrednictwem strony internetowej www.stowarzyszeniewarka.pl 

 

Zał. 1 – Formularz zgłoszenia 

http://www.stowarzyszeniewarka.pl/

