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PROPOZÍCIE SÚŤAŽE
Najkrajšia predzáhradka v obci Kysta
2016

Kysta 2016

Mgr. Helena Borčíková
Starostka obce

1. Základné informácie
Organizátor: Obec Kysta
2. Cieľ súťaže
Prispieť k skrášleniu životného prostredia a pozdvihnúť úroveň kultúry bývania
aj postupnou estetizáciou našej obce; podeliť sa s ostatnými obyvateľmi o nové,
pozitívne trendy upravených predzáhradiek rodinných domov.
3. Špecifikácia predzáhradky
Predzáhradka je priestor pred domom, resp. priestor od domu po miestnu
komunikáciu.
4. Súťažné podmienky
Do súťaže o najkrajšiu predzáhradku 2016 sú zapojení obyvatelia rodinných
domov v obci Kysta. Súťaž sa vyhodnocuje v rámci celej obce. Výhercom sa stáva
majiteľ rodinného domu, ktorého predzáhradka získala najvyšší počet bodov.
Body sa získajú prostredníctvom hlasovania a hodnotením odbornou porotou.
Výherca súťaže súhlasí s podmienkami súťaže a s tým, že usporiadateľ je
oprávnený uverejniť mená, fotografie výherca a fotodokumentáciu súťažných
objektov v masovokomunikačných prostriedkoch a propagačných materiáloch.
Taktiež je oprávnený archivovať tieto materiály.
Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže
v závislosti od prípadných zmien. Výherca súhlasí s tým, že usporiadateľ súťaže
si vyhradzuje právo na využívanie a publikovanie informácií z tejto súťaže
vrátane mena výhercu a to i bez jeho súhlasu a bez finančných náhrad.
5. Spôsob hlasovania
V dňoch od 1. augusta do 15. augusta sa uskutoční hlasovanie prostredníctvom
hlasovacích lístkov na Obecnom úrade obce Kysta. Hlasovacie lístky zabezpečí
usporiadateľ.
Hlasovací lístok sa doručí každej domácnosti v obci Kysta a každá domácnosť
môže hlasovať v súťaži iba raz. Jeden hlasovací lístok zodpovedá jednému
získanému bodu.
6. Odborná porota
Bc. Miroslav Havrilčák
Daniel Kolesár
Jozef Borčík
PaedDr. Júlia Kopinecová
Ing. Jozef Ďurček

7. Kritéria hodnotenia odbornou porotou
Odborná porota sa pred samotným hodnotením stretne a spolu s usporiadateľom
(Obec Kysta zastúpená starostkou obce Mgr. Helenou Borčíkovou) určí
konkrétnu a záväznú bodovú škálu hodnotenia predzáhradok, ktorá bude
zohľadňovať kritéria:
celkovú estetika, dizajn a dojem,
módne trendy a nápaditosť,
náročnosť,
úroveň údržby.
8. Vyhodnotenie súťaže
Výhercom súťaže sa stáva účastník s najvyšším počtom bodov.
Body sa získajú:
prostredníctvom hlasovania,
udelením bodov odbornej poroty
Body z hlasovania sa zrátajú až po hodnotení predzáhradok odbornou porotou. Za
spočítanie a overenie bodov zodpovedá usporiadateľ (Obec Kysta zastúpená
starostkou obce Mgr. Helenou Borčíkovou).
9. Ocenenie
Finančná odmena vo výške dane z nehnuteľností za stavbu a pozemok za rok 2015
bude vyplatená na bankový účet majiteľa rodinného domu.
10. Časový harmonogram súťaže
Od 1. augusta do 15. augusta - posúdenie predzáhradok odbornou porotou na
mieste samom a uskutočnenie verejného hlasovania prostredníctvom hlasovacích
lístkov poskytnutých usporiadateľom.
Vyhodnotenie súťaže 30. augusta - vyhlásenie výsledkov súťaže prostredníctvom
miestneho rozhlasu a internetu.
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