Zdravé město Jilemnice vyhlašuje pod záštitou místostarostky města, Ing. Jany Čechové

IV. ročník soutěže „Jilemnice krásná a rozkvetlá“
Předmětem soutěže je květinová výzdoba oken, balkónů, teras, průčelí, okolí domů či předzahrádek v těchto kategoriích:

a)
b)
c)
d)

sídlištní a bytová zástavba – fotografie celých bytových domů či paneláků, hodnotí se celková kompozice
rodinné domy – fotografie celého rodinného domu včetně jeho okolí, hodnotí se celková kompozice
veřejnoprávní budovy, podnikatelské provozovny, obchody – fotografie celého objektu případně okolí, hodnotí se celková kompozice
balkón, vchod, okno, terasa – detailní fotografie části vašeho domu, bytu či provozovny, nutno dodat celkové foto a detail, aby bylo
možné prokázat, že se výřez fotografie týká daného objektu
Upozornění! Veškeré fotografie dodávejte z pohledu od silnice či veřejně přístupného místa!

Pravidla soutěže:
1. Soutěžit mohou občané města Jilemnice a jeho částí Javorek a Hrabačov.
2. Termín pro předkládání soutěžních snímků probíhá od 1. července 2012 do 31. srpna 2012.
3. Fotografie se jménem soutěžícího, názvem kategorie, adresou, e-mailem, popř. telefonem, odevzdávejte nejpozději do 31. srpna 2012 na
adresu: Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice nebo na elektronickou adresu: novotna.petra@mesto.jilemnice.cz
4. Soutěžní snímky bude hodnotit odborná porota v prvním týdnu měsíce září, odborná porota bude posuzovat celkový vzhled, kvalitu
výsadby, druhovou rozmanitost, množství květin, jejich barevnost, originalitu řešení apod.
5. Oznámení vítězů (vždy první tři místa v každé kategorie) proběhne dopisem, slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen se uskuteční ve
čtvrtek 20. září 2012 v odpoledních hodinách v rámci kampaně Evropský týden mobility – Den bez aut.
Cílem soutěže je přesvědčit obyvatele o tom, že životní prostředí a péče o něj je záležitostí nás všech a není pouze v rukou veřejných institucí.

Na vaše přání přijedeme květinovou výzdobu vyfotit! V předešlém ročníku soutěže jsme zaznamenali problém občanů, kteří nemají možnost květinovou
výzdobu nafotit. Po předešlé domluvě na tel. čísle 481 565 212 nebo e-mailu novotna.petra@mesto.jilemnice.cz (MěÚ Jilemnice – Petra Novotná) přijedeme a vaše
rozkvetlé okno, balkón, terasu, průčelí, okolí domu či předzahrádku vyfotíme.

Na odměnu není právní nárok a udělení závisí zcela na výsledku rozhodnutí odborné komise.
Tato soutěž je součástí projektu Jilemnice – město zeleně,
který je spolufinancován Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí ČR.

