Vyhlášení soutěže "Rozkvetlé okno"
Obecní úřad vyhlašuje soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu.
Zima byla letos opravdu dlouhá a nechtěla se vzdát a my věříme,
že tím více se všichni těšíme nejen na teplé letní dny,
ale právě i na rozkvetlé zahrady, balkony a rozkvetlá okna.
Budeme rádi, když se pochlubíte svými pěstitelskými úspěchy
a naší soutěže se zúčastníte.
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Do soutěže je možno přihlásit jakákoliv okna domu, balkony nebo okolí domu v obci
Židovice
Vyfoťte své rozkvetlé okno nebo zahradu
Všechna okna, balkony, zahrádky či předzahrádky by měly být viditelné z veřejně
přístupné komunikace nebo jiného veřejného prostranství
Fotografie rozkvetlého okna, balkonu, zahrádky či předzahrádky se jménem, adresou a
kontaktními údaji posílejte do 31. července 2017 na adresu Obec Židovice,
Židovice 78, 411 83 Hrobce nebo osobně na Obecním úřadu v Židovicích.
Obálku označte heslem soutěž " Rozkvetlé okno" a připište, ve které kategorii chcete
soutěžit. Fotografie spolu s kontaktními údaji můžete také zasílat elektronicky na
adresu: ucetni.zidovice@email.cz
Do soutěže můžete zaslat max. 3 fotografie
Vyhodnocení proběhne začátkem měsíce srpna.
Porota vybere 5 finalistů za jednotlivé kategorie, kteří budou odměněni poukázkou na
odběr zboží v hodnotě 500,- Kč. Porota bude posuzovat celkový dojem, ale také
uspořádání a kombinaci rostlin, sladění barev, náročnost pěstování v těchto
kategoriích:
 a. květinová výzdoba oken a balkonů (rodinného bytu nebo domu)
 b. květinová výzdoba okolí domu (zahrádky nebo předzahrádky)
Fotografie jejich květinové výzdoby budou zveřejněny na internetu a na nástěnce
Obecního úřadu, kde budou mít návštěvníci možnost vybírat celkového vítěze soutěže
v obou kategoriích.
Celkové hodnocení soutěže proběhne v měsíci srpnu, kdy budou také předány ceny.
Všichni přihlášení dostanou hnojivo na balkonové rostliny.

V případě, že nemáte sami možnost svá rozkvetlá okna vyfotografovat, neváhejte a
kontaktujte nás na tel. čísle 412 871 032 nebo 607 915 951. Rádi to uděláme za vás. Na vaše
fotografie plné květů se již nyní velmi těšíme a pevně doufáme, že jich bude co nejvíce.
Za obecní úřad Židovice
Bc. Radka Luxová

