Zdravé město Štětí
vyhlašuje 1. ročník soutěže

ROZKVETLÉ MĚSTO ŠTĚTÍ 2019
Cílem soutěže je podpořit zájem veřejnosti na zkrášlování města a motivovat občany
k tvorbě a ochraně životního prostředí. Předmětem soutěže je květinová výzdoba oken,
balkónů, předzahrádek či okolí domů, která potěší kolemjdoucí občany a vytvoří dojem
kvetoucího města.
Soutěžní kategorie:
1. Rozkvetlé okno/balkón v obytných domech
2. Rozkvetlé okno/balkón v rodinných domech
3. Květinová výzdoba předzahrádek bytových a panelových domů
4. Květinová výzdoba předzahrádek rodinných domů
Termín trvání soutěže: červen až září
Přihlášení do soutěže je možné po celou dobu trvání soutěže
Kritéria hodnocení:
1. Kompoziční uspořádání
2. Harmonie barev (sladění)
3. Druhová rozmanitost
4. Vhodnost výsadby (respektování nároků rostlin na místo výsadby)
5. Čistota a nezaplevelenost výsadeb
6. Originalita a jedinečnost
Ceny pro každou z kategorií:
1. místo: Poukaz do zahradnictví v hodnotě 1 000 Kč
2. místo: Poukaz do zahradnictví v hodnotě 700 Kč
3. místo: Poukaz do zahradnictví v hodnotě 400Kč
Přihlášení do soutěže:
-

-

-

Soutěžit mohou občané Štětí a místních částí Brocno, Čakovice, Hněvice, Chcebuz,
Počeplice, Radouň, Stračí, Újezd, Veselí
Do soutěže je možné přihlásit jakékoliv okno bytového nebo rodinného domu, balkon,
předzahrádku nebo okolí domu, v katastrálním území města, které jsou viditelné
z veřejně přístupné komunikace nebo jiného veřejného prostranství
Do soutěže je možné přihlásit se následujícími způsoby:
 elektronicky zasláním vyplněné přihlášky na adresu zdravemesto@steti.cz
 odevzdáním vyplněné přihlášky na následujících místech:
Informační centrum, Obchodní 547, Štětí 411 08
Odbor správy, MěÚ Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí
Obálku označte heslem „Rozkvetlé město Štětí“
Přihlášky jsou k dispozici ve Zpravodaji města Štětí, v Informačním centru a na
Podatelně Městského úřadu, případně ke stažení v elektronické podobě na webových
stránkách města.

-

-

V průběhu soutěže se může každý přihlášený účastník prezentovat maximálně třemi
fotografiemi soutěžní květinové výzdoby. Fotografie musí být opatřeny jménem
soutěžícího a adresou. Fotografie musí být pořízeny v roce 2019.
Fotografie nejkrásnějších rozkvetlých oken, balkónů a předzahrádek budou následně
zveřejněny na webových stránkách města a ve Zpravodaji.

Občanům, kteří nemají možnost květinovou výzdobu zdokumentovat a pořídit fotografie
sami, po předešlé domluvě na tel. 724 326 737 nebo 416 859 312 (koordinátorka projektu
Zdravé město a MA21 Jana Lebdušková) přijdeme rozkvetlé okno, balkon či předzahrádku
nafotit.
Odesláním/odevzdáním přihlášky účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů
obsažených v přihlášce v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu soutěže
Hodnocení:
- Vyhodnocení proběhne po uzávěrce soutěže
- Soutěžní snímky bude hodnotit odborná komise
- Komise vyhlásí v každé kategorií tři místa

