Правила роботи в громадському саду
1. Щиро запрошуємо вас до саду протягом усього року. В основний сезон вирощування рослин з
квітня по жовтень на своїй ділянці ви можете:
 Підготовити ґрунт для посадки.
 Посадити насіння і виростити врожай.
 Зібрати вирощений врожай.
 Видаляти бур’яни, особливо ті, що цвітуть або утворюють насіння.
 Зібрати насіння, яке хочете зберегти до падіння на ґрунт.
2. Після висадження рослин продовжуйте піклуватися про свою садову ділянку:
 Видаляйте бур’яни, особливо ті, що цвітуть або утворюють насіння.
 Видаляйте мертві та вмираючі рослини, особливо якщо вони хворі або покриті комахамишкідниками.
 Дбайливо зберігайте сезонні споруди, такі як клітки для помідорів, кілочки, ґратчасті
матеріали, а також деревину, яку не використовуєте.
3. Ви відповідаєте за стан стежок та ліній парканів, які прилягають до вашої ділянки.
 Ширина стежок, що межують з вашою ділянкою, має бути на рівні 2,5-3 футів, щоб
забезпечити вільний прохід для інших.
 На стежках і безпосередньо за парканом, якщо ваша ділянка межує з ним, не має бути
бур'янів.
 Зберігайте речі в межах вашої ділянки.
 Не давайте рослинам розростатися за межі вашої ділянки.
4. В зоні парків та відпочинку Портленда не передбачене вивезення сміття або рослинних
відходів. Саме вам необхідно виносити рослинний матеріал і сміття з вашої ділянки.
 Можна використати рослинний матеріал як добрива для вашої ділянки, закопати його,
або викинути у баки для сміття.
 Не скидайте такий матеріал де-небудь в саду або за його межами.
5. Не давайте гризунам та комахам оселитися у вашому садку.
 Прибирайте купи сміття та регулярно перекидайте вашу компостну купу.
 Збирайте дозрілий врожай, щоби знищити джерела харчування для гризунів та комах, не
залишайте залишки продуктів харчування з домашньої кухні.
 Зливайте воду, яку стояла більше 3-х днів, щоб запобігти відкладанню яєць москітами.
6. Садівництво має бути органічним.
 Використовуйте тільки органічні добрива, гербіциди або уловлювачі для комах.
 Якщо ви не впевнені, що продукт, який ви хочете використовувати, є дозволеним,
пошукайте його на веб-сайті Інституту перевірки органічних матеріалів www.omri.org або
зателефонуйте на гарячу лінію «Майстер-садівник» 503-655-8631.
7. У громадському саду треба відпрацювати якнайменше 6 годин на рік і зробити про це запис в
журналі. Три години необхідно відпрацювати до 30 червня і загалом 6 годин слід відпрацювати
до 31 жовтня.
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Зверніться до керуючого садом для отримання переліку завдань, які будуть зараховані як
обов’язкова погодинна робота, або прочитайте питання, що часто ставляться (FAQ) (insert
link).
Якщо ви не можете відпрацювати обов’язкові години у зв’язку з непрацездатністю або
особистими обставинами, зверніться до персоналу з проханням про виключення.
Садівникам, які не можуть відпрацювати обов’язкові години або вимагають виключення
протягом 2 років поспіль, не буде дозволено відновити договір, а їхню ділянку буде
передано іншій особі.

Відповідальність садівника та дотримання правил
Садівники мають дотримуватися правил роботи в саду. Співробітники саду і волонтери з догляду
за садом будуть регулярно контролювати ділянки протягом року. Якщо садівник не
дотримуватиметься правил роботи в саду, йому надсилатимуть нагадування.
 Якщо садова ділянка виглядає занедбаною протягом основного садового сезону з квітня по
жовтень, персонал саду звертатиметься до власника ділянки. Власник ділянки матиме 2
тижні на відповідь і садівничі роботи. Якщо протягом двох тижнів не відбудеться жодних дій,
ділянку буде передано іншому.
 Після отримання третього нагадування протягом садівничого сезону садівнику можуть
запропонувати випробувальний термін, протягом якого він працюватиме з персоналом
задля створення плану саду, який допоможе йому зберегти ділянку.
 Після отримання садівником четвертого нагадування за рік наділення ділянкою
скасовується, а ділянку буде передано іншому.
 Садівники можуть оскаржити нагадування про сад або вимагати скасування призначення
ділянки, подавши це прохання до координатора програми громадського саду. Прохання
буде розглянуте координатором програми громадського саду, керуючим майданчиком із
садовою ділянкою прохача і керуючим саду, який з тієї ж расової/етнічної групи і/або
говорить тією ж мовою, що й садівник (якщо можливо).
Звільнення від відповідальності:
Виплата або отримання стипендії за ділянку громадського саду означає, що учасник
погоджується дотримуватися правил і порядку проведення програми і гарантує
відшкодовування збитків, захист і звільнення від відповідальності Бюро парків і місць відпочинку,
Програми громадського саду міста Портленд, власника майна і його орендарів, а також їх
посадових осіб, агентів і співробітників щодо усіх збитків, претензій, вимог, позовів, дій, що
виникають в результаті або через будь-яку шкоду майну, тілесні ушкодження або смерть будьякої особи, що випливають із утримання і/або використання саду учасником, колегоюсадівником учасника або гостями.
Заява відповідно до Закону про американців-інвалідів:
Для забезпечення рівного доступу до міських програм, послуг і видів діяльності, місто
Портленд зобов’язується розумно змінювати правила і порядок і надаватиме допоміжні засоби
та послуги для людей з обмеженими можливостями. Звертайтесь з такими запитами до
працівників Програми громадського саду за номером 503-823-1612 (TTY 503-823-6868).
Повідомлення про відсутність дискримінації:
Програма та послуги парків та зони відпочинку міста Портленд відображають культурне
розмаїття нашої спільноти. Ми не допускаємо дискримінації за ознакою релігії, раси, кольору
шкіри, статі, національного походження, сексуальної орієнтації, віку або здібностей.
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