Soutěž „Rozkvetlá Malá Úpa“
Termín
15.7.-15.9.2016
Cíl akce
Malá Úpa krásnější!
Popis akce
Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu a úpravu okolo objektu ve 2 kategoriích:
1. Nejhezčí okno/skalka/záhon
2. Nejhezčí květinová výzdoba objektu - celkový dojem, originalita, čistota, upravenost
Účastníci soutěže
Soutěžit může kdokoliv, aktivní účastníci i pasivní.
Aktivní: Ti, kdo se dopředu přihlásí, budou soutěžit veřejně a jejich výzdobu budou moci hodnotit
občané a hosté Malé Úpy prostřednictvím anketního lístku.
Aktivní účastníci pošlou na info@malaupa.cz do 10.7. dvě fotografie (detail
okna/objektu/skalky/záhonu a celek, z něhož bude patrné, o jaký objekt se jedná) s kontaktními
údaji. Tyto fotografie budou zveřejněny na webu a facebooku. Na soutěžním anketním lístku, který
bude k vyzvednutí na Infocentru, v Galerii Celnice, případně i u samotných účastníků, budou
vyznačeni všichni aktivní účastníci s mapkou, aby návštěvníci obce měli snadnější orientaci při
hodnocení.
Pasivní: Ti, kdo se nepřihlásí, ale stejně chtějí mít pěkně vyzdobené okolí. Nebudou je hodnotit
návštěvníci, ale obec Malá Úpa.
Hodnotitelé
2 kategorie:
-

-

Občané Malé Úpy a hosté. Hodnotitelé si musí vyzvednout anketní lístek na Infocentru nebo
na jiných místech, včetně možnosti stáhnutí lístku z webu. Anketní lístek následně na
Infocentru odevzdají. Tři slosovaní hodnotitelé dostanou jako dárek dřevěného Krakonoše.
Obec Malá Úpa. Hodnotit se bude podle toho, kdo podle názoru obce nejvíce přispěl ke kráse
a upravenosti Malé Úpy. V hodnotící komisi budou: starosta, místostarosta, vítěz minulého
ročníku v každé kategorii, Infocentrum.

Způsob hodnocení
Každý aktivní účastník bude moci dostat v každé kategorii 5 maloúpských kytiček (5 nejvíc, 1
nejméně).
Na anketním lístku s mapkou budou vyznačeni všichni aktivní účastníci. Vyplněné anketní lístky
hodnotitelé předají na Infocentrum. Na anketním lístku musí být hodnoceno více jak 5 objektů
v každé kategorii (okno a celková upravenost).
V každé ze dvou kategorii se bude vyhlašovat prvních 5 míst, první 3 obdrží ceny od firmy Klenoty
Buráň:

1. místa (2x): výběr ceny v hodnotě 3.000 Kč
2. místa (2x): výběr ceny v hodnotě 2.000 Kč
3. místa (2x): výběr ceny v hodnotě 1.000 Kč
Pasivní účastníci - obec bude vyhlašovat první 3 místa v každé ze dvou kategorií a první 3 místa obdrží
certifikát obce Malá Úpa.
Vyhlášení výsledků
Vyhlášení výsledků proběhne v sobotu 17.9.2016 v restauraci U kostela.

