Szentendre Város Önkormányzata pályázatot hirdet,
a Szentendrén ingatlannal rendelkező lakosok körében
A pályázat célja, kulturált, gyommentes, virágos elő- és utcakertek kialakítása és elismerése, melyek mind
hozzájárulnak a városi utcakép esztétikájához, ezen kívül elsődleges cél a város kertkultúrájának fejlesztése,
rendezett közterületek- és tisztább, élhetőbb környezet létrehozása.
Pályázati kategóriák:
1.
Virágos épületek kategóriában, az épület ablakpárkányain, erkélyein, lépcsőin, az utcáról látható
teraszon, homlokzaton kialakított növénykompozíciók gondozottságát, a növényválasztás és a látvány
harmóniáját, az épülethez és közvetlen környezetéhez való illeszkedését értékeljük a belvárosi és a lakótelepi
épületek tekintetében
2.
Szép előkert kategóriában, az ingatlan előtti közterületen lévő kert, virágágyás rendezettségét, a fák,
cserjék, virágok és gyepfelületek, gondozottságát, illetve a növényválasztás harmóniáját, közvetlen
környezetéhez való illeszkedését értékeljük.
A pályázatra minden Szentendrén ingatlannal rendelkező lakos jelentkezhet.
Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 31.
Jelentkezés feltétele:
A jelentkezéshez pályázati dokumentáció benyújtása szükséges, mely tartalmazza a kitöltött jelentkezési
lapot és a fotódokumentációt.
A fotódokumentációt elektronikus úton, e-mailen a kudett.krisztina@szentendre.hu e-mail címre, vagy
személyesen illetve postai úton a Városi Ügyfélszolgálati Irodára (2000 Szentendre, Dunakorzó 18.) lehet
elküldeni. Az elektronikusan küldött jelentkezés esetén egy küldemény mérete ne legyen nagyobb, mint 20
Mb. (Ha szükséges, akkor a képek több levélmellékletként küldhetőek).
A pályázaton való részvételhez kérjük, töltse ki a jelentkezési lapot. A jelentkezési lap kitölthető online a
www.szentendre.hu oldalon, vagy személyesen a Városi Ügyfélszolgálati Irodán.
A bíráló bizottság szeptemberben, előre egyeztetett időpontban végzi szemléjét, mely során fényképeket
készít. A szemlét követően az Önkormányzat Facebook oldalán meg lehet tekinteni a „pályaműveket”, illetve
szavazni is lehet a szebbnél szebb virágos épületekre és előkertekre, majd a bíráló bizottság szavazatával
közösen alakul ki a végeredmény.
A legsikeresebb pályázókat, az ingatlan, utca frontjára kihelyezhető plakettel, elismerő oklevéllel és
virágosítással, kertrendezéssel, kertészkedéssel kapcsolatos értékes vásárlási utalványokkal jutalmazzuk.
Az eredményhirdetésre és ünnepélyes díjátadásra 2016. októberében kerül sor.
Pályázati feltételek:
A pályázati anyag beküldésével a pályázó, vagy törvényes képviselője elfogadja a pályázat feltételeit és
egyben hozzájárul, hogy a rendezők a pályázattal kapcsolatos elektronikus és nyomtatott publikációkban
képeiket térítésmentesen használják az alkotó nevének feltüntetésével.
További információ: Részletes tájékoztatás a
kudett.krisztina@szentendre.hu e-mail címen kérhető.
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