
Załącznik  

do Zarządzenia nr 37/2021 

Wójta Gminy Czarna Dąbrówka 

z dnia 22.03.2021 r. 

REGULAMIN KONKURSU „PIĘKNA WIEŚ 2021” 

1. Organizacja konkursu: 

Konkurs „Piękna Wieś 2021”, zwany dalej „Konkursem”, organizowany jest w kategorii „Zagroda 

nierolnicza” i dotyczy zagród położonych w granicach Gminy Czarna Dąbrówka. Organizatorem 

konkursu jest Urząd Gminy Czarna Dąbrówka. 

Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie:  www.czarnadabrowka.com.pl   

Konkurs rozstrzygany jest tylko na etapie gminnym. 

2. Cele Konkursu: 

a) ochrona wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego wsi, 

b) poprawa jakości życia na terenach wiejskich, 

c) podniesienie atrakcyjności wsi, 

d) aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, 

e) poprawa estetycznego zagospodarowania posesji, 

f) wzbudzanie aktywności mieszkańców gminy w zakresie dbałości o estetykę otoczenia 

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie: 

W Konkursie mogą brać udział właściciele zagród nierolniczych, ogródków kwiatowo-rekreacyjnych. 

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie do miejscowego urzędu gminy,  

w terminie do 12 maja 2021 r. podpisanej przez właściciela zagrody karty zgłoszenia, stanowiącej 

załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu. 

4.Czas trwania Konkursu: 

Konkurs trwa do dnia 30 czerwca 2021 r.  

5. Ocena Konkursu: 

Oceny dokonuje komisja powołana przez Wójta Gminy Czarna Dąbrówka. Komisja gminna na 

podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji dokona oceny zagród w terminie do 30 czerwca 2021 r.  

Kryteria oceny zgłoszonych zagród określone są w załączniku nr 2 do Regulaminu Konkursu.  

Członkom Komisji nie przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach komisji. 

6. Podsumowanie konkursu  

O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani za pośrednictwem Poczty Polskiej, oraz 

informacja o wynikach konkursu ukaże się na stronie www.czarnadabrowka.com.pl  

 

 

 

http://www.czarnadabrowka.com.pl/


Załącznik Nr 1 do Regulaminu  

Konkursu „Piękna Wieś 2021” 

 

 

Karta zgłoszenia zagrody  

do Konkursu „Piękna Wieś 2021” w kategorii „Zagroda nierolnicza” 

 

Deklaruję udział w konkursie „Piękna Wieś 2021” w kategorii  

„Zagroda nierolnicza” i akceptuję Regulamin Konkursu  

 

 

………………………………………. 

Imię i nazwisko właściciela/właścicieli 

..…………………………………….. 

Telefon kontaktowy do właściciela 

 

………………………………………………………………………………………………. 

adres: miejscowość, ulica, nr budynku,kod 

 

…..……………………………………  

Podpis właściciela/właścicieli i data 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Czarna Dąbrówka z siedzibą 

w Czarnej Dąbrówce 77-166, ul. Gdańska 5 zawartych w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu 

„Piękna Wieś 2021” dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu, w zakresie obejmującym dane 

niezbędne do realizacji konkursu, w szczególności: 

1. Nazwisko i imię; 

2. Ulica, kod, miejscowość,  

3. Telefon; 

Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminie Czarna Dąbrówka jest: Wójt 

Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, telefon: +48 59 8212643, faks: 

+48 59 8212644, adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl.; 

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych Gminy Czarna Dąbrówka: 

iod@czarnadabrowka.pl. 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu „Piękna Wieś 2021”; 

4. Moje dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa. (m.in. 

urząd skarbowy);  

mailto:gmina@czarnadabrowka.pl
mailto:iod@czarnadabrowka.pl


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 Prezesa Urzędu Ochrony 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) 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku w mediach. Celem rozpowszechniania wizerunku są działania 

informacyjno-promocyjne związane z przebiegiem Konkursu oraz osiągnięciem celów konkursu 

poprzez propagowanie estetycznego wizerunku wsi. Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. ze zm.). 

 

 

 

          ...............................................                                                           .................................................  

                (miejscowość, data)                                                                               (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 



KRYTERIA OCENY W KONKURSIE „PIĘKNA WIEŚ 2021” 

W KATEGORII „ZAGRODA NIEROLNICZA, W TYM ESTETYCZNY OGRÓDEK 

KWIATOWO-REKREACYJNY” 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. 
Kryteria oceny 

Punktacja 

 

1.  Stan techniczny budynku mieszkalnego (elewacja, dach) 0-5 

2.  Ogrodzenie (estetyka) 0-5 

3.  Estetyka podwórka ( m.in. stan nawierzchni dojazdów, wydzielenie 

chodników, ścieżek) 

 

0-5 

4.  Część ozdobna (trawnik, krzewy, kwiaty, zioła, aranżacja) 0-5 

5.  Zastosowanie rodzimych gatunków roślin, w tym ogrody tematyczne 0-5 

6.  Gospodarka odpadowa, w tym kompostownik 0-5 

7.  Inne ciekawe rozwiązania, wprowadzone nowości 0-5 

8.  Estetyka ogródka ( m.in. ład i porządek,) 0-5 

9.  Część rekreacyjna, wypoczynkowa ( pomysłowość, aranżacja) 0-5 

Łączna liczba punktów: 0-45 

 


