REGULAMIN KONKURSU

Konkurs Drzewo Roku 2021 gminy Stalowa Wola
1. Organizator.
Stowarzyszenie Nasze Miasto
2. Cel Konkursu.
Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na rolę drzew w naszym życiu, wzmocnienie świadomości
społecznej w odniesieniu do środowiska, w którym żyjemy oraz wyłonienie najważniejszego,
najciekawszego, najbardziej lubianego i cenionego przez społeczność lokalną drzewa w naszej gminie.
Poszukujemy drzewa z historią, która pobudza wyobraźnię i scala wspólnotę osób mieszkających w
danym rejonie Stalowej Woli. Celem konkursu jest również zwrócenie uwagi na drzewostan w naszej
gminie, drzewa pomnikowe oraz te, które wyróżniają się szczególnymi cechami.
3. Warunki uczestnictwa w Konkursie.
a/ Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie podmioty (m.in. placówki oświatowe, nadleśnictwo,
samorząd, instytucje, firmy, organizacje pozarządowe jak i osoby prywatne, mieszkańcy gminy
Stalowa Wola lub innych miejscowości.
b/ Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do stowarzyszenia Nasze Miasto (e-mailem
na adres: stw.naszemiasto@gmail.com ) zgłoszenia wybranego drzewa z terenu gminy Stalowa Wola,
wraz z krótki opisem (karta zgłoszeniowa na stronie www.nasze-miasto.org.pl . Można również
przesłać zgłoszenie pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny stowarzyszenia tj. ul. Podleśna
19/7, 37-450 Stalowa Wola (w tym przypadku zdjęcie drzewa na płycie CD).
c/ Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje na temat nominowanego drzewa:
- dane kontaktowe zgłaszającego (nazwa placówki, urzędu, organizacji, imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej, adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail)
- opis miejsca, w którym rośnie drzewo (ulica, wskazówka gdzie mniej więcej rośnie)
- gatunek drzewa
- cechy drzewa – dla chętnych* (m.in. jego szacunkowy wiek i wysokość, obwód na wysokości 1,3 m
nad powierzchnią ziemi)
- zdjęcie drzewa ( zalecamy aby na zdjęciu znajdowało się nie tylko samo drzewo, ale także osoby go
nominujące) lub rysunek drzewa - max 3 zdjęcia
4. Organizacja i przebieg konkursu
a/ Ogłoszenie konkursu – 21 kwietnia 2021 roku
b/ Termin nadsyłania zgłoszeń – 21 kwietnia do 24 maja 2021 roku
c/ Wybór finałowych drzew – ogłoszenie 1 czerwca 2021 roku na stronie internetowej
i fanpage organizatora. Spośród nadesłanych zgłoszeń jury (w składzie: przedstawiciel
stowarzyszenia, przyrodnik, przedstawiciel grupy „Stalowa Wola Przyroda, przedstawiciel mediów)
wybierze 6 drzew, które przejdą do finału i wezmą udział w publicznym głosowaniu. Przy ocenie
zgłoszeń pod uwagę będą brane w kolejności następujące kryteria: historia związana z danym
drzewem, znaczenie drzewa dla danego miejsca, osoby lub grupy osób, które je nominowały,
szczególne cechy danego drzewa oraz jego gatunek.
d/ Dokumentacja finałowych drzew – 24 maja do 1 czerwiec 2021 roku. Organizator sporządzi
dokumentację fotograficzną 6 finałowych drzew i zaprezentuje na stronie internetowej www.naszemiasto.org.pl oraz na fanpage www.facebook.com/NaszeMiastoStW , fanpage „Stalowa Wola –
Przyroda” www.facebook.com/groups/stalowawolaprzyroda oraz w wybranych mediach za ich zgodą.

e/ Publiczny proces głosowania na Drzewo Roku poprzez stronę www.nasze-miasto.org.pl oraz
przez fanpage stowarzyszenia www.facebook.com/NaszeMiastoStW od 1 do 30 czerwca 2021 roku.
Do udziału w głosowaniu zapraszamy wszystkich chętnych.
f/ Ogłoszenie zwycięzców konkursu – 1 lipiec 2021 roku
g/ Wręczenie nagród – lipiec 2021 roku. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w lipcu 2021
roku przy udziale władz miejskich lub powiatowych. Przewidziano 3 stopniowe podium dla drzewa i
zgłaszającego, nagrody otrzymają zgłaszający zwycięskie drzewa. Pozostałym 2 laureatom zostaną
wręczone dyplomy i nagrody rzeczowe.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu może
nastąpić wyłącznie z ważnych powodów (m.in. ograniczeniami spowodowanymi pandemią Covid 19,
chorobą członków komisji itd.)

