Dni EKO Sąsiada
KONKURS NA NAJCIEKAWSZY EKO-(mikro)OGRÓDEK

PREAMBUŁA
Inicjatywy sąsiedzkie to różnorodne działania sąsiadów służące integracji mieszkańców, ale również
poprawie życia sąsiedzkiego. Są to wydarzenia organizowane przez sąsiadów, dla sąsiadów,
z sąsiadami.
W tym roku, ze względów epidemiologicznych, nie możemy cieszyć się sąsiedzką przyjaźnią podczas
grillów, pikników, rozgrywek sportowych. Nie oznacza to jednak, że nie możemy działać na rzecz
poprawy życia – zarówno sąsiadów, jak i naszego własnego!
Serdecznie zachęcamy do wszelkich bezpiecznych form sąsiedzkiej samopomocy i współpracy. My
natomiast, jako Organizatorzy akcji „Dni EKO Sąsiada”, w ramach tegorocznej edycji specjalnej
ogłaszamy konkurs na najciekawszy eko-(mikro)ogródek! Można go zrobić samodzielnie, tylko na
swojej posesji/balkonie/tarasie/działce itp., lub… podzielić się zadaniami i pomysłami razem z
sąsiadami, udokumentować fotograficznie/filmowo stan przed i po działaniach, a następnie przesłać
dokumentację wraz ze zgłoszeniem konkursowym do Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu.
Ostateczna realizacja pomysłów zależy tylko od Was!

REGULAMIN
1. Organizatorem akcji „Dni EKO Sąsiada” i konkursu na najciekawszy eko-(mikro)ogródek jest
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, tel. 32 212 44 91, e-mail:
dk@kulturasuszec.pl.

2. Celem realizacji akcji i konkursu w 2020 roku jest aktywizacja mieszkańców i mieszkanek gminy
Suszec na rzecz poprawy jakości życia sąsiedzkiego poprzez działania proekologiczne (wspólne
lub indywidualne – inspirujące innych do podjęcia swojej aktywności) w swoich ogrodach, na
balkonach, tarasach, działkach i w innych przestrzeniach zewnętrznych.

3. Poprzez działania proekologiczne Organizator rozumie:
• tworzenie poidełek dla owadów i małych zwierząt;
• różnorakie hotele / domki dla pszczół i innych owadów;
• budki lęgowe dla ptaków, budki dla nietoperzy;
• łąki kwietne zamiast trawników;
• magazynowanie deszczówki;

•
•
•
•
•

różnorodność roślin, w tym roślin miododajnych i ziół kwitnących w ogrodach;
przygotowanie miejsc do zimowania dla jeży i innych małych zwierząt oraz owadów;
kompostowanie bio-odpadów;
zadrzewienie terenu drzewami liściastymi i owocowymi;
i inne, np. związane z zasadami permakultury, okrywanie murów pnączami, sadzenie
żywopłotów itp.

4. Akcja i konkurs trwają od 5 czerwca do 20 października 2020 roku. Wyniki konkursu zostaną
opublikowane na stronie internetowej i w profilach w mediach społecznościowych Organizatora,
a także w Nowinach Suszeckiej Gminy.

5. Akcja i konkurs kierowane są do dorosłych mieszkańców i mieszkanek gminy Suszec oraz grup
wielopokoleniowych (np. rodzin), w których jest przynajmniej jedna pełnoletnia osoba.

6. Jak wziąć udział w konkursie?
1) Przyjrzyj się przestrzeni, którą chcesz zmienić.
2) Poszukaj informacji w internecie, czasopismach, książkach o ekologicznych ogrodach
i zastanów się, które z proponowanych rozwiązań i pomysłów chcesz i możesz wdrożyć
u siebie.
3) Porozmawiaj z sąsiadem – możecie razem zbudować hotel dla pszczół, wymienić dzielący
Was płot na żywopłot czy zbudować karmniki i budki lęgowe. Jeśli Twój sąsiad jest daleko
i trudno będzie o wspólne działania – nie przejmuj się! Możesz działać tylko w swoim
ogrodzie, na balkonie, tarasie, działce czy w innej przestrzeni zielonej i stać się inspiracją dla
innych!
4) Zrób dokumentację fotograficzną i/lub filmową tych przestrzeni, w których chcesz coś
zmienić, jeszcze zanim zaczniesz wprowadzać swoje pomysły w czyn.
5) Możesz dokumentować fotograficznie i/lub filmowo zmiany, które zachodzą sukcesywnie
– np. wzrost roślin, nowych mieszkańców hoteli dla owadów itp.
6) Jesienią zrób kolejne zdjęcia i/lub filmy, wypełnij kartę zgłoszeniową i dostarcz do
20 października 2020:
• zdjęcia i/lub filmy z przed i po zmianach mailem na adres: dnisasiada@kulturasuszec.pl
(zdjęcia/filmy mogą być zamieszczone w mailu w formie załączników lub linku do
ściągnięcia całego folderu z dysku wirtualnego)
ORAZ
• kartę zgłoszeniową:
o mailem (karta musi być wydrukowana, własnoręcznie podpisana i zeskanowana
ponownie)
LUB
o pocztą tradycyjną/osobiście na adres: GOK Suszec, ul. Ogrodowa 22, 43-267
Suszec (karta musi być wydrukowana i podpisana).

UWAGA! Decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora, a nie data stempla pocztowego. Nie
przyjmujemy zdjęć/filmów na płytach czy innych nośnikach pamięci – tylko i wyłącznie w wersji
elektronicznej. W razie problemów z ich przesłaniem – prosimy o kontakt:
dnisasiada@kulturasuszec.pl, tel. 32 212 44 91 wew. 21.

7) Sprawdź wyniki na www.kulturasuszec.pl .

7.

Przesłanie dokumentacji fotograficznej/filmowej oznacza, że osoba zgłaszająca do konkursu
udziela Organizatorom zezwolenia na publikację swojego wizerunku utrwalonego na przesłanych
zdjęciach/filmach, a także posiada zgodę i udziela zezwolenia na publikację wizerunku innych
osób, które znajdują się w przekazanym Organizatorowi materiale.

8.

Otrzymując nadesłane do konkursu zdjęcia/filmy, Organizatorzy uzyskują prawo do korzystania
z nich na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności do ich publikacji (opatrzonych
imieniem i nazwiskiem autora/autorki lub osoby zgłaszającej do konkursu) na stronie
internetowej www.kulturasuszec.pl, na kanałach internetowych i w serwisach
społecznościowych Organizatora (GOK Suszec, Dni EKO Sąsiada), czy w materiałach prasowych i
promocyjnych akcji i konkursu.

9.

Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują Organizatorowi nieodpłatnie. Za naruszenia
praw autorskich i/lub dóbr osobistych oraz prawa do wizerunku osób w nadesłanych
materiałach w formie fotograficznej/filmowej odpowiada osoba zgłaszająca do konkursu.

10. Organizator ma prawo do korekty/edycji materiałów nadesłanych do konkursu.

11. Spośród zgłoszeń zostaną wybrane przez jury (powołane przez Organizatora) trzy najciekawsze
transformacje, uwzględniające m .in.:
• ilość wprowadzonych eko-zmian w stosunku do powierzchni zmienianej przestrzeni;
• użycie materiałów ekologicznych/z recyklingu lub upcyclingu/biodegradowalnych;
• pomysłowość i estetykę wykonania.

12. Organizator przewiduje nagrody w postaci bonów upominkowych i ogrodowych sprzętów
rekreacyjnych. Nagrody zostaną przekazane, w zależności od sytuacji epidemiologicznej, podczas
jednego z wydarzeń Suszeckiej Jesieni Kulturalnej lub w drodze spotkań indywidualnych.

13. Pytania związane z akcją i konkursem można kierować do Agnieszki Zielonki-Mitury i Łukasza
Żydka: dnisasiada@kulturasuszec.pl; tel. 32 212 44 91 wew. 21.

