WEDSTRIJDREGLEMENT “BEBLOEMINGSACTIE”
1. De wedstrijd wordt jaarlijks ingericht door de groendienst van
het stadsbestuur Wervik in samenwerking met de Milieuadviesraad en Cultuurraad.
Het doel van de wedstrijd is het verfraaien van onze woonomgeving.
2. Enkel inwoners van Wervik, Geluwe en Kruiseke kunnen aan de wedstrijd deelnemen. Deelname is gratis, vooraf inschrijven is noodzakelijk.
3. De wedstrijd bestaat uit vier categorieën:
- Voorgevelbebloeming voor particulieren
- Voortuinbebloeming voor particulieren
- Voorgevel of voortuinbebloeming voor handelszaken
- Erfverfraaiing
Deelnemers kunnen zich maar voor één categorie inschrijven.
4. De deelnemers zijn volledig vrij wat de planten- of bloemenkeuze betreft.
5. De bebloeming moet zichtbaar zijn van langs de openbare weg en wordt ook beoordeeld van
langs de openbare weg.
6. De jury bestaat uit onafhankelijke deskundigen. Tijdens de zomer maakt de jury een rondrit
door de stad en geeft de beplanting en bebloeming van de deelnemende gevels en voortuinen
punten. Ze houden daarbij rekening met onderhoud, aanleg, kleurenpracht, uitgroei en verscheidenheid.
7. Over betwistingen beslist de jury. De beslissing van de jury is onherroepelijk.
8. Van elke deelnemende voorgevel, voortuin wordt minimum één foto genomen, die tijdens de
prijsuitreiking getoond worden en kunnen gebruikt worden voor de promotie van de actie.
9. Na beoordeling rangschikt de jury de deelnemers per categorie in drie laureaten: 1ste, 2e en
3e prijs. Per categorie bedraagt de eerste prijs een waardebon van 50 euro; de tweede prijs
bedraagt een waardebon van 40 euro; de derde prijs bedraagt een waardebon van 30 euro. De
waardebonnen kunnen ingewisseld worden bij de deelnemende handelaars en dit tot en met 15
mei 2022. Voor iedere deelnemer die aanwezig is op de prijsuitreiking wordt een attentie voorzien, die kan bijdragen in het opfleuren van de woonomgeving.
10. Aan elke groep zijn waardevolle prijzen verbonden. De prijzen zoals vermeld in artikel 9 worden overhandigd aan de deelnemers op de prijsuitreiking.
11. De prijsuitreiking van de bebloemingswedstrijd gaat door in najaar 2021 bij een ontvangst in
het stadhuis. Iedere deelnemer wordt hierop schriftelijk uitgenodigd.
12. Inschrijven is verplicht. De uiterste datum van inschrijven is vrijdag 2 juli 2021.
13. Inschrijven doe je door het deelnemingsformulier in te vullen en af te geven bij de groendienst in het stadhuis (Sint-Maartensplein 16, Wervik) of in de bibliotheek van Geluwe (Jeruzalemstraat 16A, Geluwe) of online via www.wervik.be/bebloeming2021

