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Regulamin
Konkursu „Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku" na najładniejszą zagrodę wiejską w Gminie Pacanów organizowanym przez Wójta Gminy Pacanów.
1. Cel konkursu.
Celem konkursu jest ochrona środowiska naturalnego polskiej wsi oraz mobilizacja mieszkańców do dbałości o utrzymanie czystości i porządku na terenie zagród. W swoich założeniach konkurs jest zachętą do dbania o poprawę estetyki oraz warunków higieniczno - sanitarnych zagród wiejskich. Konkurs powinien skłonić mieszkańców wsi do podejmowania lub kontynuowania prac porządkowych, oraz organizacyjno - technicznych, nie tylko w gospodarstwie, ale także w swym środowisku, m. in. w zakresie zadrzewień, zakładania instalacji wodno - kanalizacyjnej, budowy oczyszczalni ścieków, segregacji i zagospodarowania śmieci, poprawy warunków pracy i jej bezpieczeństwa.
2. Organizacja konkursu.
Podsumowanie konkursu odbędzie się w terminie do 30 czerwca 2008 r.
3. Organizatorzy Konkursu.
Wójt Gminy Pacanów Współorganizatorzy:
Lokalne media
4. Udział w Konkursie:
a) W konkursie oceniane będą zagrody wiejskie z terenu Gminy Pacanów prowadzące działalność rolniczą (płacą podatek rolny).
b) Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez złożenie deklaracji w Urzędzie Gminy Pacanów w terminie do 17.06.br.
c) Gospodarstwa nagrodzone I, II, III nagrodą w ostatnich trzech latach nie mogą brać udziału w konkursie.
d) W konkursie nie mogą brać udziału gospodarstwa naruszające przepisy ochrony środowiska.
e) Informacji dotyczących organizacji konkursu udziela inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska p. Alina Woś - Urząd Gminy, pokój Nr 11 tel.041 3765403 wew. 18
f) Komisja powołana przez Wójta Gminy dokona lustracji zgłoszonych zagród i wybierze najładniejszą zagrodę w Gminie i prześle zgłoszenie jednego uczestnika do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju w terminie do 30 czerwca 2008r.

5. Nagrody

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe, wyróżnienia za dalsze miejsca w Konkursie mogą być przyznane według możliwości Organizatora.
Kwota na ten cel wynosi 1000zł w tym I-miejsce 500zł, II- miejsce-300zł, III-miejsce 200zł.
6. Promocja wyników Konkursu:
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w prasie lokalnej, o terminie i miejscu podsumowania konkursu nagrodzeni zostaną poinformowani pisemnie bądź telefonicznie.
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