REGLEMENT BEBLOEMINGSWEDSTRIJD
Art. 1.

De wedstrijd wordt ingericht door het gemeentebestuur van Wezembeek-Oppem en heeft
tot doel het verfraaien van onze woonomgeving.

Art. 2.

De deelname aan de wedstrijd is gratis, vooraf inschrijven is noodzakelijk. Enkel inwoners
van Wezembeek-Oppem kunnen aan de wedstrijd deelnemen. Worden uitgesloten van
deelname: de sponsors, de juryleden, de politie (1ste graad).

Art. 3.

De wedstrijd wordt ingericht voor 3 categorieën:
IBebloeming gevels zonder voortuin
IIBebloeming voortuin of zijtuin
IIIBebloeming van een groep woningen, een straat , een plein of een wijk
Jaarlijks wordt eveneens een prijs van de gemeente toegekend aan de meest in het oog
springende bebloeming.onder de deelnemers.

Art. 4.

Men kan slechts inschrijven voor 1 categorie en eventueel samen met een groep woningen,
een straat , een plein of een wijk.

Art. 5.

De deelnemers zijn vrij wat de planten- en bloemenkeuze betreft. Alleen het gebruik van
natuurlijke planten en bloemen is toegelaten.

Art. 6.

Tijdens de maanden juli en of augustus zal een jury, samengesteld door het college van
Burgemeester en Schepenen, te weten: een afgevaardigde van het College van
Burgemeester en Schepenen, van de gemeentelijke groendienst en een externe
deskundige, de deelnemende gevels , de voortuinen en of groep woningen, een straat ,
een plein of een wijk beoordelen rekening houdende met het onderhoud, de aanleg, de
kleurenpracht, de uitgroei en de verscheidenheid.
Het besluit van de jury is onherroepelijk.

Art. 7.

Na beoordeling kent de jury per categorie een 1ste, 2de en 3de prijs toe evenals een prijs
van de gemeente voor de meest in het oog springende bebloeming.
Om alle deelnemers een kans te geven een prijs te winnen kan aan dezelfde persoon of
groep slechts om de 3 jaar een eerste prijs worden toegekend.

Art. 8.

De prijzen, onder de vorm van een geschenkcheque, zullen worden overhandigd aan de
aanwezige deelnemers op de prijsuitreiking.

Art. 9.

De prijsuitreiking van de bebloemingswedstrijd zal doorgaan tijdens de maand oktober.
Iedere deelnemer wordt hierop uitgenodigd. De uitslag zal bekend gemaakt worden via het
gemeentelijke informatieblad.

Art. 10.

De uiterste datum van inschrijving is 30 juni van elk jaar
De deelnemersstrook dient ingevuld afgegeven, gemaild of verstuurd te worden naar
volgend adres: Gemeente Wezembeek-Oppem – Administratie groenplan Bebloemingswedstrijd – Louis Marcellisstraat 134 te 1970 Wezembeek-Oppem.
E-mail: kelly.devos@publilink.be

Art. 11.

De deelnemers aanvaarden voormeld reglement dat is goedgekeurd op de gemeenteraad
van 20 april 2009.
Inlichtingen: Administratie groenplan – maandag en donderdag voormiddag 02/783.12.19

Inschrijving:

Datum: --------/-------/ 20

Naam en voornaam: ------------------------------------------------------------------------Adres: ----------------------------------------------------------------------------------------Tel of Gsm: ------------------------------------Email:
Handtekening
Neemt deel aan de gemeentelijke bebloemingswedstrijd 20..
I. bebloeming Voorgevel
(x)
II.bebloeming Voor- of zijtuin
(x)

in volgende categorie:

III. Bebloeming groep woningen, straat , plein of wijk
(x) schrappen wat niet past

(x)

