
 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu  
Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2019” 

 
 

Karta zgłoszenia 
do Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2019”  

w kategorii „Zagroda” 
etap wojewódzki 

 

Deklaruję udział w konkursie „Piękna Wieś Pomorska 2019” w kategorii „Zagroda” i akceptuję Regulamin 
Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2019”  

 
 
 
………………………………………. 
Imię i nazwisko właściciela/właścicieli 

 
..…………………………………….. 
Telefon kontaktowy do właściciela/właścicieli 

 
 
………………………………………………………………………………………………. 
adres: miejscowość, ulica, nr budynku, kod pocztowy; poczta, gmina, powiat 
 
………………………………………. 
adres e-mail właściciela/właścicieli 

 
…..……………………………………  

data, podpis właściciela/właścicieli 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą  
w Gdańsku 80-810, ul. Okopowa 21/27 zawartych w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 

2019” w kategorii „Zagroda”, w zakresie obejmującym dane niezbędne do realizacji Konkursu,  w szczególności: 

1) nazwisko i imię 
2) ulica, kod, miejscowość, gmina 
3) telefon 
4) adres e-mail. 
  
 

Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych zebranych podczas etapu: 
a) gminnego Konkursu jest właściwy miejscowo wójt/burmistrz gminy, 
b) powiatowego Konkursu jest właściwy miejscowo starosta, 
c) wojewódzkiego Konkursu jest Zarząd Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; 

dros@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 635; 
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych etapu wojewódzkiego: iod@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 518; 
3. Moje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2019”; 
4.Moje dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa. (m.in. urząd skarbowy); 
5. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa m.in. z rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych a także ustawy z dnia z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 
6. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem; 
7. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych; 
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w Konkursie, a konsekwencją niepodania danych osobowych 
będzie brak możliwości udziału w Konkursie. 

       
             ......................................................         ...................................................... 
                     (miejscowość, data)             (podpis właściciela/właścicieli) 

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku w prasie „Magazyn Pomorskie”, a także na portalu internetowym 

 



 

 

 

 

www.pomorskie.eu oraz profilu pomorskie.eu prowadzonym na portalu społecznościowym facebook. Celem 
rozpowszechniania wizerunku są działania informacyjno-promocyjne związane z przebiegiem Konkursu oraz 
osiągnięciem celów konkursu poprzez propagowanie estetycznego wizerunku wsi i zagród. Na podstawie art. 81 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 t. j. ze zm.). 
 
              
 
......................................................                                     ...................................................... 
                     (miejscowość, data)             (podpis właściciela/właścicieli) 
 

  
1. Załącznik do karty zgłoszenia - Opis zagrody rolniczej 

 

 
          
     

 
 

 

 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kryteria oceny Opis własny 

Stan techniczny oraz ład i porządek siedliska: 

 estetyka posesji i stan budynków, 

 stan nawierzchni dojazdów i podwórza, 

 stan utrzymania terenów zielonych, 

 zagospodarowanie części produkcyjnej gospodarstwa. 

 

Stan sanitarny posesji i jej wpływ na środowisko 
przyrodnicze: 

 gospodarka odpadowa, w tym składowanie i 
przechowywanie nawozów naturalnych 

 rozwiązania energooszczędne i chroniące zasoby 
środowiska naturalnego (np. zieleń osłonowa, powierzchnie 
biologicznie czynne, kolektory słoneczne, pompy ciepła), 

 zagospodarowanie ścieków. 
 

 

Pielęgnowanie tradycji miejsca: 

 harmonijne wpisanie nowej zabudowy w otaczający 
krajobraz, 

 modernizacja obiektów i nawierzchni zachowująca 
charakter miejsca 

 zastosowanie rodzimych gatunków roślin,  

 utrzymanie tradycyjnych elementów zagospodarowania 
zagrody, 

 rodzaj, skala i zakres produkcji rolniczej, 

 dodatkowa działalność okołorolnicza (np. agroturystyka, 
rolniczy handel detaliczny, zagroda edukacyjna). 

 

 

http://www.pomorskie.eu/

