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VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE „DVOREK ROKU 2012“
Městská část Praha 10 vyhlašuje 3. ročník soutěže o nejlepší úpravu neveřejného pozemku
na předzahrádce nebo ve vnitrobloku bytového domu na území městské části Prahy 10.

VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE
Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ 00063941
zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou

1. CÍL SOUTĚŽE
Cílem soutěže je motivovat občany k údržbě a zvelebování vnitrobloků a předzahrádek jimi obývaných
bytových domů. Občané, kteří věnují svůj volný čas a prostředky na úpravu neveřejných prostor, mají
možnost soutěžit nejen o uznání své práce, ale i o hodnotné ceny. Ti nejlepší
pak budou v rámci této soutěže oceněni a jako výraz poděkování za jejich péči o své okolí jim budou
předány poukázky na odběr zboží a služeb.
Soutěž má v obyvatelích desáté městské části podnítit zájem o vzhled Prahy 10 a prostředí,
ve kterém žijí. Společná práce na úpravách těchto pozemků pak napomáhá snadnější socializaci
mezi jednotlivými obyvateli bytových domů.

2. POPIS SOUTĚŽE
Městská část Praha 10 vyhlašuje 3. ročník soutěže o nejlepší úpravu neveřejného pozemku
na předzahrádce nebo ve vnitrobloku bytového domu na území městské části Prahy 10. Soutěže se
mohou zúčastnit obyvatelé domů, k němuž přísluší přihlášený vnitroblok nebo předzahrádka a jsou jeho
vlastníky, popřípadě získají souhlas vlastníka. Pokud je pozemek majetkem Městské části Praha 10,
je jim souhlas k účasti v soutěži udělen automaticky.

3. JAZYK SOUTĚŽE
Veškerá
komunikace
nebo slovenském jazyce.

týkající

se

vyhlášené

soutěže

bude

probíhat

v

českém

4. PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE
Přihlášku do soutěže je třeba zaslat nejpozději do 14. září 2012 do 12:00 hod. na e-mailovou adresu
spolecne@praha10.cz, kolonka „předmět“ musí obsahovat text „Dvorek roku 2012“, nebo na adresu
Městská část Praha 10, referát komunikace, oddělení strategie, Bc. Nikola Petrovicová, Vršovická 68,
101 38 Praha 10. Na obálku uveďte heslo „Dvorek 2012“.

5. NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY
Pro zařazení do soutěže musí přihláška obsahovat následující náležitosti:
•

přesná adresa „dvorku“

•

minimálně dvě kontaktní osoby (e-mail, telefon)

•

k přihlášce doložte souhlas vlastníka nemovitosti (pokud se nejedná o majetek MČ Praha 10)
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•

dokumentace obsahující fotografie stavu před a po úpravách (minimálně 4 fotografie), podrobný
popis provedených změn, jména obyvatel, kteří se na přeměně podíleli, uvedení přínosu „nového
dvorku“ pro jeho obyvatele

•

podpis alespoň dvou obyvatel podílejících se na úpravách

6. HODNOCENÍ SOUTĚŽE
Hodnotící komise (členové hodnotící komise nesmí mít jakoukoliv spojitost s žádným z přihlášených
soutěžících) složená ze zástupců městské části Prahy 10 a nezávislých odborníků navštíví všechny
přihlášené „dvorky“ a bude je posuzovat zejména podle následujících kritérií:

Hodnotící kritéria:
•

úroveň zpravování projektu

•

originalita a efektivnost úprav

•

nápaditost a celkový charakter změn

•

využitelnost pozemku

•

míra využití zeleně tvořící příjemné mikroklima

•

míra zapojení obyvatel domu do úprav a údržby

•

čistota a celkový vzhled vnitrobloku

Důvody pro vyloučení ze soutěže:
•

přihláška neodpovídá formálním požadavkům těchto soutěžních pravidel

•

úpravy nesplňují charakter vypsané soutěže

•

přihláška nebyla předložena v požadovaném termínu

•

přihlášený „dvorek“ byl jedním z výherců minulých ročníků soutěže „Dvorek roku“

Soutěžící berou na vědomí, že všechny přihlášky, které nesplní předepsané obsahové a formální
podmínky obsažené v těchto soutěžních pravidlech, budou vyloučeny z řádného posuzování.

7. TERMÍNY SOUTĚŽE
•

vyhlášení soutěže:

26. března 2012

•

odevzdání přihlášek:

14. září 2012 do 12:00

•

prohlídky jednotlivých „dvorků“:

2. polovina září 2012

•

vyhlášení výsledků soutěže:

1. října 2012

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE „DVOREK ROKU 2012“
2/3

referát komunikace
oddělení strategie
kancelář tajemníka
ÚMČ Praha 10

8. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 1. října 2012 na vítězném „dvorku“. Ceny si převezmou
osobně zástupci vítězných „dvorků“. Výhercům budou předány poukázky na zboží a služby od dodavatelů
Hornbach Baumarkt CS spol., s.r.o., OBI Česká republika s.r.o., Česká zemědělská univerzita v Praze,
Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy.
Vítězné vnitrobloky či předzahrádky budou prezentovány na webových stránkách www.praha10.cz,
www.vpp10.cz a v tisku, případně v dalších médiích.

9. KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK
Odevzdáním soutěžních přihlášek vyslovují soutěžící souhlas se všemi pravidly
jakožto smlouvy, a s rozhodnutími soutěžní poroty, učiněnými v jejich rámci a v souladu s nimi.

soutěže,

Svou účastí při vyhodnocování soutěže potvrzují porotci, že se seznámili se všemi pravidly soutěže,
a zavazují se, že budou tato soutěžní pravidla jakožto smlouvu dodržovat a ctít.

10. KLAUZULE O ZVEŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
Odevzdáním soutěžních přihlášek vyslovují soutěžící souhlas s bezplatným užitím soutěžních projektů
za účelem jejich nekomerční prezentace Úřadem městské části Praha 10, Vršovická 68, Praha 10,
v tištěných materiálech Úřadu městské části Praha 10, na tiskových konferencích, včetně předání
materiálu novinářům k dalšímu zpracování a výstavních a audio vizuálních prezentací spojených
s propagací soutěže.
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