Kraków, marzec 2019 r.

XXII edycja konkursu

OGRÓDEK PRZED DOMEM
Już po raz dwudziesty drugi Klub Dukat Ośrodka Kultury
Kraków-Nowa Huta zaprasza mieszkańców domów jednorodzinnych
Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie i XVIII Nowa Huta do udziału
w konkursie Ogródek przed domem.
Celem konkursu jest pobudzanie i promowanie wśród mieszkańców Nowej Huty
poczucia stałej troski o estetyczny wygląd swoich posesji, otoczenia, w którym żyją i mieszkają,
promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych stosowanych
w ogródkach przydomowych, a także kształcenie myślenia proekologicznego wśród dzieci
i młodzieży. Konkurs tradycyjnie odbywa się pod patronatem Przewodniczącego Rady Dzielnicy
XVII Wzgórza Krzesławickie i przy finansowym wsparciu Dzielnicy.
Coraz powszechniej zwracamy uwagę na problem braku lub zaniedbania zieleni. Jednak
o tę naszą najbliższą – przydomową – zieloną przestrzeń sami możemy zadbać. I do tego właśnie
od ponad dwudziestu lat zachęcają organizatorzy konkursu Ogródek przed domem,
mieszkańców domów jednorodzinnych w nowohuckich dzielnicach. Zgłaszane w poprzednich
edycjach ogrody zachwycały jury kwiatowymi kompozycjami, misternie wytyczonymi ścieżkami,
ozdobnymi skalniakami czy oczkami wodnymi. Pojawiały się rośliny nasze – rodzime i te bardzie
egzotyczne. Niewątpliwie i tak będzie w tym roku.
Zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu potrwają do 10 maja br. Wypełnioną kartę
zgłoszenia należy dostarczyć mailowo na adres dukat@krakownh.pl lub osobiście do siedziby
Klubu Dukat (ul. Styczna 1, 31-764 Kraków). Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na
www.krakownh.pl oraz w Klubie Dukat.
Jury konkursu podda ocenie przydomowe ogrody w okresie od 15 maja do 15 czerwca,
a podczas wizytowania skupiać się będzie na takich elementach jak układ kompozycyjny
i architektura ogrodu, ilość gatunków i dobór roślin, dbałość o stopień pielęgnacji ogrodu,
wrażenia estetyczne, funkcjonalność rekreacyjna ogrodu oraz pomysłowość i oryginalność
małej architektury ogrodowej. Wręczenie nagród, połączone z pokonkursową, multimedialną
prezentacją ogrodów odbędzie się we wrześniu 2019 r. w Klubie Dukat (ul. Styczna 1).
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