
Regulamin  

Konkursu na  

„Najlepiej utrzymany plac zabaw dla dzieci 2022” 

 

Konkurs na „Najlepiej utrzymany plac zabaw dla dzieci 2022” przeznaczony jest dla 

sołectw, w których usytuowane są place zabaw. 

 

1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Stary Lubotyń. 

2. Cele konkursu to: 

a) promowanie czystości i estetyki terenów placów zabaw oraz poprawa bezpieczeństwa 

urządzeń zabawowych, 

b) zaktywizowanie sołectw w zakresie dbania o czystość podległych im terenów 

i bezpieczeństwo ich użytkowników, 

c) nagradzanie za czystość i porządek na terenach zabaw dla dzieci oraz bezpieczeństwo 

zainstalowanych tam urządzeń. 

3. Konkurs jest przeznaczony dla sołectw z terenu Gminy Stary Lubotyń. 

4. W konkursie biorą udział strefy rekreacyjne powstałe na terenie sołectw ze środków 

Gminy Stary Lubotyń, Funduszu Sołeckiego oraz Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 

Sołectw.  

5. Konkurs potrwa do 20 lipca do 15 października 2022. W tym okresie Komisja konkursowa 

przeprowadzi trzy wizje lokalne, na podstawie których wybrany zostanie zwycięzca. 

Uczestnicy konkursu nie będą informowani o terminach wizji lokalnych. 

6. Konkurs zakończy się przyznaniem nagrody Wójta Gminy Stary Lubotyń.  

7. Nagrodą jest doposażenie placu zabaw w wysokości 10.000 zł.  

8. Ocenie konkursowej będzie podlegać: 

a) czystość na terenie placu zabaw, 

b) częstotliwość opróżniania koszy na śmieci usytuowanych na placach, 

c) częstotliwość koszenia trawy na placu, 

d) stan urządzeń zabawowych znajdujących się na placu zabaw. 

9. Komisja w trakcie prowadzonych wizji lokalnych przyzna punkty w skali  0-2,  za spełnienie 

każdego z kryteriów określonych w punkcie 8. ust. a) – d).  

10. Informacje o konkursie zamieszczone są na stronie www.lubotyn.pl. 

http://www.lubotyn.pl/


11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 października 2022 r. 

12. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

www.lubotyn.pl. Wręczenie nagrody laureatowi konkursu nastąpi w terminie 

wyznaczonym przez Wójta Gminy Stary Lubotyń. Laureat zostanie 

powiadomiony o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagrody przez Wójta Gminy Stary 

Lubotyń. 

13. Skład Komisji konkursowej ustala Wójt Gminy Stary Lubotyń. Decyzje Komisji są 

ostateczne. 


