Reglement bebloemingswedstrijd
-

-

De deelname aan de wedstrijd is kosteloos .
Iedere inwoner van de Stad of tweedeverblijver kan deelnemen.
De inschrijving kan gebeuren door het inschrijvingsformulier in te vullen ( stadsmagazine)
en te bezorgen op het stadhuis, per mail op bebloeming@oudenburg.be of via de website
van de Stad Oudenburg www.oudenburg.be .
Wie iemand wil nomineren voor deelname ( buur, familie of kennis ) kan dit adres
doorgeven aan vernoemde kanalen .

-

Er worden volgende categorieën voorzien :
a. . Grote tuinen
b. . Gevelversiering
c. . Hoeveverfraaiing
d. . Handelszaken
e. . Kleine tuinen
f. . Combinatie gevel & tuin
g. . Moderne tuin
h. . Bedrijfsterrein

-

Als een deelnemer zich voor de verkeerde categorie heeft ingeschreven mag de jury de
inschrijving wijzigen van categorie.
De beplanting met bebloeming moet zichtbaar zijn vanop de openbare weg met
uitzondering van de hoeven en bedrijven.
De deelnemers moeten toelating verlenen aan de jury om hun tuin vrij te betreden om zo
een beter overzicht te bekomen.
De deelnemers moeten toelating geven om van hun tuin één of meerdere foto’s te laten
nemen door de jury .
Bij inschrijving ontvangen de deelnemers een affiche, die duidelijk uitgehangen moet
worden op een zichtbare plaats vanaf de openbare weg .
Er wordt minimum één foto genomen, die tijdens de prijsuitreiking zal vertoond worden .
De deelnemers zijn vrij wat betreft hun keuze van planten en bloemen.
Alleen levende planten, gras en bloemen zijn toegelaten .
De jury bestaat uit een team onafhankelijke deskundigen aangesteld door het college van
Burgemeester en Schepenen.
Leden van de jury en gemeenteraadsleden zijn uitgesloten om deel te nemen .
De beslissing van de jury is onherroepelijk .
In de loop van de maanden juli en/of augustus zal de jury de deelnemers minstens
éénmaal bezoeken en quoteren.
De aanduiding van de prijswinnaars en de toekenning van de rangschikking gebeurt bij
deliberatie na de verschillende rondgangen.
De gehanteerde beoordelingscriteria binnen de verschillende categorieën wordt als volgt
bepaald :

-

1. Grote tuinen :
Deze tuinen bestaan meestal uit kleurrijke borders met vaste planten
Er zijn éénjarige en vaste planten .
De kleur en de keuze van bloemen en/of planten is in harmonie met het perceel en de
woning .
2. . Gevelversiering :
De gevelversiering kenmerkt zich door een variatie aan kleur .
Er zijn éénjarige en vaste planten .
De kleur en de keuze van bloemen en/of planten is in harmonie met de woning .

3. Hoeveverfraaiing
De hoeveverfraaiing kenmerkt zich met de mogelijkheden op de boerderij de keuze en
locatie van de bebloeming en de harmonie met de boerderijgebouwen. Zowel actieve als
voormalige actieve boerderijen kunnen deelnemen.
4. Handelszaken
De verfraaiing van de handelszaak kenmerkt zich met de mogelijkheden
van de handelszaak ,de keuze en locatie van de bebloeming en de
harmonie met de handelszaak .
5. Kleine tuinen
Deze tuinen bestaan meestal uit kleurrijke borders met vaste planten.
Er zijn éénjarige en vaste planten .
Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheden,de kleur en de keuze van bloemen
en/of planten en het geheel is in harmonie met het kleine perceel en woning.
Kleine tuinen zijn maximum 30 m² groot.
6. Combinatie gevel & tuin
Deze tuin met gevel bestaat meestal uit kleurrijke borders met vaste
planten. Er zijn éénjarige en vaste planten .
De kleur en de keuze van bloemen en/of planten is in harmonie met het perceel en
woning .
7. Moderne tuin
De moderne tuin kenmerkt zich door strakke lijnen en veel groen.
Een bonte verzameling aan kleuren en bloemen zijn hier praktisch niet
aanwezig en het geheel is bijna onderhoudsvrij.
8. Bedrijfsterrein
De verfraaiing van het bedrijf kenmerkt zich met de mogelijkheden van het terrein, de
keuze en locatie van de bebloeming en is in harmonie met het bedrijf.

-

In alle categorieën wordt het onderhoud van het geheel streng beoordeeld.

-

In iedere categorie wordt één hoofdwinnaar gekozen en/of laureaat buiten categorie.

-

Alle andere deelnemers die door de jury gunstig werden gequoteerd ontvangen een prijs.

-

Er wordt een ‘beste nieuwkomer’ geselecteerd uit de nieuwe inschrijvers.

-

De prijsuitreiking vindt plaats in het najaar. Iedere deelnemer wordt daarvoor schriftelijk
uitgenodigd en de winnaars kunnen hun prijs alleen die avond in ontvangst nemen.

-

Na de prijsuitreiking kunnen geen prijzen meer afgehaald worden.

-

De deelnemers aanvaarden door hun inschrijving de bepalingen van dit reglement .

