Opět je to tady! Soutěžní klání všech příznivců květeny
a „zahrádkářského“ umění.
Obec Halenkov pořádá 3. ročník soutěže o

NEJKRÁSNĚJŠÍ BALKON,
OKNO A PŘEDZAHRÁDKU
2022
Stejně jako minulá léta na soutěži spolupracují místní spolky, a to Český svaz včelařů, Český
svaz zahrádkářů a Svaz postižených civilizačními chorobami. Ve stejné podobě zůstávají
i jednotlivé kategorie a pravidla soutěže. Pro jistotu si je zopakujme.
•

•

•

•

•

Jednotlivé kategorie
1. balkony, okna, lodžie a terasy
2. předzahrádky a zahrady
Kdo se může soutěže účastnit?
Každý v katastru obce Halenkov. Nezáleží přitom, zda se jedná o rodinný či bytový
dům, nebo chatu.
Jak se může přihlásit?
Přihlášky do soutěže můžete podávat písemně na podatelně OÚ Halenkov, nebo
elektronicky e-mailem na adresu ou@halenkov.cz v termínu do 31.8.2022.
K přihlášení můžete použít i formulář, který je ke stažení na stránkách obce Halenkov.
Veškerá činnost při soutěži samozřejmě podléhá aktuální nákazové situaci a s ní
spjatými ochrannými opatřeními.
Co musí přihláška obsahovat?
V přihlášce by mělo být uvedeno jméno, příjmení, tel. číslo soutěžícího a adresa, kde
se nachází rozkvetlý balkon, okno, či předzahrádka. Dále můžete uvést druhové složení
rostlin. Není to však podmínkou. Soutěžní fotografie si můžete pořídit buď to sami
a poslat je s přihláškou, nebo přijedeme a snímky pořídíme sami.
Jak proběhne hodnocení?
Hodnotící komise, jejíž členové budou delegováni z výše uvedených spolků v obci,
budou průběžně navštěvovat přihlášené účastníky až do konce měsíce srpna, kdy
soutěž skončí.
Vítězové obou kategorií budou zveřejněni spolu s fotografií své květeny
v Halenkovském zpravodaji a při nejbližší možné příležitosti jim bude předána
hodnotná cena v každé kategorii. Díky patří našim stálým sponzorům.

1. místo – voucher na nákup zahradnických potřeb, nářadí aj. v prodejně Z&R –
tools nářadí Halenkov v hodnotě 3.000 Kč.
2. místo – voucher na nákup zahradnických potřeb, rostlinstva aj. v Zahradnictví
v Černém v hodnotě 2.000 Kč.
3. místo – voucher na nákup zahradního programu či jiného zboží ve společnosti
Tovomarket s.r.o. v hodnotě 1.000 Kč.
S pozdravem a pro bližší informace
Petr Pončík, tel.: 732 865 739, e-mail.: peta.poncik@email.cz

Těšíme se na Vaše příspěvky! Vytvořme spolu krásnou obec, krásný domov!

