
 
 
Soutěž Rozkvetlé město České Budějovice 2015                                                                                             
         
Město České Budějovice se v loňském roce rozhodlo podpořit snahy občanů 
o zkrášlování městského prostředí, a to uspořádáním soutěže „Rozkvetlé 
město České Budějovice 2014“. Do soutěže se přihlásili neváhající 
spoluobčané, kteří rádi pečují o květinovou výzdobu svého okna či balkónu. 
Komise vyhodnotila ty nejzdařilejší výzdoby ve městě.  Pro výherce byly připraveny hodnotné odměny. 
Nejinak to bude i v letošním roce. Město bude i nadále pokračovat a opět podpoří tento projekt. 
 
Přihlášení do soutěže 
Do soutěže je možné přihlásit se následujícími způsoby: 

 elektronicky zasláním vyplněné přihlášky na adresu: rozkvetlemesto@c-budejovice.cz 

 vyzvednutím a odevzdáním vyplněné přihlášky na těchto místech:  
- Turistické informační centrum či Městské informační centrum, Náměstí Přemysla Otakara II, 

Č. Budějovice 370 92. Na tyto adresy lze přihlášky i zasílat. 
- Zahradnické centrum Ferenčík, Generála Píky 729/2, České Budějovice – zde je možno 

přihlášky pouze vyzvednout. 
 
Nedílnou součástí elektronické i tištěné přihlášky je také fotografie s jednoznačným označením okna či 
balkónu, které mají být v soutěži hodnoceny (např. zakroužkováním). 
Odesláním/odevzdáním přihlášky účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů obsažených 
v přihlášce v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu soutěže. 
 
Termín pro odevzdání přihlášek: 23. 5. 2015 – 6. 7. 2015 
 
Soutěžní ceny 

1. místo – finanční odměna města ve výši 8 000 Kč a poukaz na balíček v Zahradnickém centru 
Ferenčík v hodnotě 5 000 Kč 

2. místo – finanční odměna města ve výši 5 000 Kč a poukaz na balíček v Zahradnickém centru 
Ferenčík v hodnotě 3 000 Kč 

3. místo – finanční odměna města ve výši 3 000 Kč a poukaz na balíček v Zahradnickém centru 
Ferenčík v hodnotě 2 000 Kč 

Všichni účastníci obdrží malou zahrádkářskou pozornost 
 
Kritéria pro hodnocení výzdoby 

 kompoziční uspořádání 

  vhodnost výsadby 

  harmonie barev  

  celkový dojem 
 
Hodnocení výzdoby proběhne v termínu 10. - 25. 8. 2015. 
 
S výsledky soutěže se občané budou moci seznámit na oficiálních webových stránkách města www.c-
budejovice.cz v sekci Rozkvetlé město a portálu www.inbudejovice.cz   
Výherci budou kontaktováni osobně. 
 
Partnerem soutěže Rozkvetlé město České Budějovice 2015 je Zahradnické centrum Ferenčík.      
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