JELENTKEZÉSI LAP
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. FEBRUÁR 8. PÉNTEK 16 ÓRA
Jelentkezési lap leadásának helye: Váci Polgármesteri Hivatal (2600 Vác, Március 15. tér 11.) portája személyesen vagy postán megküldve.
Kérjük a MEGFELELŐ táblázatot NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL kitölteni!

ÚJ KATEGÓRIA INDUL !!!
KERESSÜK A LEGSZEBB TAVASZI VIRÁGOSKERTEKET ! AZ ÚJ KATEGÓRIÁBAN VÁRJUK CSALÁDI HÁZAK,
TÁRSASHÁZAK, LÉPCSŐHÁZAK, CÉGEK ÉS INTÉZMÉNYEK JELENTJEZÉSÉT ! JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
2019.05.31. JELENTKEZÉS FOTÓK MEGKÜLDÉSÉVEL AZ ALÁBBI E-MAIL CÍMRE: posa.csilla@vacholding.hu NÉV, CÍM
ÉS TELEFOMSZÁM MEGADÁSÁVAL. VAGY JELENTKEZÉSÉT LEADHATJA AZ ALÁBBI JELENTKEZÉSI LAP
KITÖLTÉSÉVEL 2019.02.09. PÉNTEKIG A POLGÁRMESTERI HIVATAL PORTÁJÁN. A BIZOTTSÁG A TAVASZI
VIRÁGOSKERT KIALAKÍTÁSÁT, SOKSZÍNŰSÉGÉT, GONDOZOTTSÁGÁT DÍJAZZA. A KATEGÓRIÁBAN
JELENTKEZÉS TAVASZI VIRÁGOK ELŐZETES OSZTÁSÁVAL NEM JÁR.

LEGSZEBB TAVASZI VIRÁGOSKERT
Címe:…..……………………………………………………………………………………………………………………
Igénylő neve és telefonszáma: ...........................................................................................................................................
Igénylő aláírása:……………………………………………………
A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG AZ UTCÁN A HÁZ ELŐTT KIALAKÍTOTT ELŐKERTET,
A HÁZ UDVARÁBAN AZ UTCÁRÓL LÁTHATÓ ELŐKERT BÍRÁLJA ELSŐ SORBAN, AHOL EZEK KIALAKÍTÁSÁRA
NINCS LEHETŐSÉG OTT AZ ERKÉLYEK ÉS ABLAKOK VIRÁGOSÍTÁSÁT VESZIK FIGYELEMBE

KERTES HÁZ
Címe:…..……………………………………………………………………………………………………………………
Igénylő neve és telefonszáma: ...........................................................................................................................................
Igénylő aláírása:……………………………………………………

VIRÁGOS BALKON

A TÁRSASHÁZ, LÉPCSŐHÁZ ESETÉBEN A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG KIZÁRÓLAG A TÁRSASHÁZ KÖRÜL A VÁROST
DÍSZÍTŐ ELŐKERTET, VIRÁGÁGYAKAT VESZI FIGYELEMBE, AHOL NEM ÁLL RENDELKEZÉSRE ZÖLDFELÜLET,
VIRÁGLÁDA EZEK KIALAKÍTÁSÁRA OTT AZ ÉPÜLET ERKÉLYEIT, ABLAKAIT KELL EGYSÉGESEN DÍSZÍTENI

TÁRSASHÁZ, LAKÁSSZÖVETKEZET vagy LÉPCSŐHÁZ
Címe és lakások száma: ……………………………………………………………………………………………………….
Közös képviselő / lakásszövetkezeti elnök neve és telefonszáma:……………………………………………………………
A virágok átvételére meghatalmazott személy neve és telefonszáma: ………………………………………………………………

Közös képviselő / lakásszövetkezeti elnök aláírása: ……………………………………………… VIRÁGOS BALKON
A TÁRSASHÁZBAN, LÉPCSŐHÁZBAN A VIRÁGOK GONDOZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ LAKÓ(K) NEVE:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
INTÉZMÉNY / CÉG
Intézmény / cég neve:…………………………………………………………………………………………………
Címe:…………………………………………………………………………………………………………………
Felelős neve és telefonszáma: ……………………………………………………………….………………………
Intézmény/cégvezető aláírása: ……………………………………………………………………. VIRÁGOS BALKON

Tudomásul veszem, hogy a virágokat városunk szépítésére kapom és arra is használom a várost díszítően jól látható helyre kiültetve.
Amennyiben a Bíráló Bizottság nem talál virágot az előkertben vagy az utcafronti részen, úgy a következő évi virágosztásból kimarad.

Kedves Váciak!
A Virágos Vácért mozgalom szervezői idén is virágosításra hívják városunk lakóit.
A verseny védnökei:
Fördős Attila polgármester és dr. Beer Miklós megyéspüspök
A virágosztás időpontjai:
2019. május 11. szombat
2019. május 12. vasárnap
2019. május 13. hétfő

7.00. – 15.00.
7.00. – 12.00.
7.00. – 12.00.

A virágosztás helyszíne:
A virágosztás helyszíne továbbra is Vác, Park u. 3. (volt Remondis Duna Kft. telephely).
VERSENYKATEGÓRIÁK:
1. Kertes házak esetében a Bíráló Bizottság első sorban az utcafronton vagy az utcáról a ház előtt kialakított előkertet vizsgálja, de
ahol erre nincs lehetőség ott az erkélyek, ablakok virágosítását veszi figyelembe. A bírálati szempontok között szerepel a ház
környékének általános rendezettsége és a növényzet ápoltsága.
2. Lakásszövetkezetek illetve társasházak, lépcsőházak kategóriájában az idén sem lakásonként kell pályázni! A lakók nevében
csak a lakásszövetkezeti elnök vagy a társasház, lépcsőház közös képviselője pályázhat a lakások számának megjelölésével. Az
elbírálás során a Bíráló Bizottság a társasház, lépcsőház (házszám) körüli zöldterületen az előkert, a virágágy kialakítását vizsgálja
első sorban, de ahol erre nincs lehetőség ott az épület erkélyeinek, ablakainak egységes virágos képét bírálják, valamint továbbra is
szempont a környezet tisztasága.
3. Intézmények kategóriában ugyancsak az összhatást vizsgálja a Bíráló Bizottság. Ez magába foglalja az adott intézményhez tartozó
külső és belső területeknek, a növényzetnek a gondozottságát, de első sorban a várost díszítő virágosítást. Az egyes intézmények
között három típust különböztetünk meg:
−
oktatási intézmények;
−
egyházi, egészségügyi, szociális intézmények, sportlétesítmények;
−
vendéglátóhelyek, üzletek, üzemek, cégek.
4. Balkonok (erkélyek) kiemelt virágosításával új kategória került meghirdetésre 2018 évben. A Virágos Vác Verseny
jelentkezőinek virágosítását bírálva sok szép virágos balkon volt látható. Ezek egy része a kertes házaknál, de jelentős részük a
társasházaknál volt megfigyelhető. A virágpompával szemet gyönyörködtető és városunkat díszítő erkélyek a társasházakban az
egyes lakók gondos munkálkodását dicsérik. Ez az új kategória továbbra is és egyre nagyobb számban őket szeretné nevesíteni és
díjazni. Továbbá célja ennek az új kategóriának az is, hogy az emeletes házak csupasz erkélyei minél inkább virágosak legyenek a
lakosság örömére. A kategóriában jelentkezhet olyan kertes ház, társasházi lakás, intézmény, cég, amely erkéllyel rendelkezik. A
jelentkezést a jelentkezési lapon a virágos balkon felirat bekarikázásával kell jelölni. A társasházi lakások esetében fontos a
jelentkezés során a pontos cím megadása (emelet/ajtó). A virágos balkonról fotók küldhetőek a nyár folyamán 2019. augusztus 15-ig
az alábbi e-mail címre: posa.csilla@vacholding.hu.
Fontos tudnivalók:
-

Akiknél a Bíráló Bizottság 2018 évben a jelentkezés feltételeinek megfelelően nem látta az utcáról a kiosztott, várost
szépítendő virágokat kiültetve, azok jelentkezését 2019 évben nem fogadhatja el.
Az idei évben is kiemelten oda figyelünk a virágos utcaképre a családi házas övezetben, valamint a társasházaknál a
háztömbökre. A legvirágosabb utcák, társasházas utcarészek díjazásban részesülnek.
Az egységcsomagot az igénylő (jelentkező) vagy annak meghatalmazottja veheti át írásos meghatalmazással.
A versenyre virág egységcsomagot nem igénylők is jelentkezhetnek mindegyik kategóriában, akiknek virágdíszítését a
bíráló bizottság megtekinti, és oklevél díjazásban részesíti.
Aki az elmúlt évek során már 3 alkalommal díjazásban részesült és 2019. évben is díjra érdemes a virágosítása, az
megkapja a „Virágos Vác - Virágos Ház” feliratú dísztáblát, melyet az ingatlanára kihelyezhet. Akik ezen táblát már
megkapták azok jelentkezésére feltétlen számítunk a továbbiakban is, mert a várost díszítő szép virágosításért bronz, ezüst,
arany és gyémánt okleveleket osztunk ki mindazoknak, akik már 5., 6., 7. és 8 éve díjazásra érdemesek. Továbbá bízunk
benne, hogy új díjat oszthatunk a 9. éve díjazásra érdemeseknek.
Sok örömet kívánnak a virágokhoz:
a Virágos Vácért mozgalom szervezői

Vác, 2019. január 14.

