
Załącznik nr 1 
   do Zarządzenia nr OI.0050.0072.2017

Wójta Gminy Pawłowice 
z dnia 31 maja 2017r.

Regulamin przeprowadzania konkursu na: Najpiękniejsze ogródki
przydomowe Gminy Pawłowice” oraz „Najbardziej estetycznie

zagospodarowane zagrody wiejskie Gminy Pawłowice”.

§ 1
Konkurs ma na celu podtrzymanie kultury wiejskiej związanej ze zwyczajem zachowania
tradycji, czystości i porządku w obejściach rolniczych oraz mieszkalnych. Jednocześnie
konkurs jest również elementem podtrzymania tradycji pielęgnacji krajobrazu wiejskiego,
estetyki  oraz  ochrony  środowiska.  Poprzez  zachowywanie  rodzimej  kultury  wiejskiej,
konkurs traktowany jest jako wizerunek i promocja Gminy Pawłowice.

§ 2
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

1. „Najpiękniejsze ogródki przydomowe Gminy Pawłowice” 
2. „Najbardziej estetycznie zagospodarowane zagrody wiejskie Gminy Pawłowice”

§ 3
Konkurs przeprowadzany jest corocznie przez Wójta Gminy Pawłowice, poprzez Sołtysów
danego sołectwa. 

§ 4
1. Informacja  o  przeprowadzanym  konkursie  jest  podana  corocznie  do  publicznej

wiadomości na stronie internetowej www.pawlowice.pl
2. W konkursie  mogą uczestniczyć  osoby posiadające  w granicach  administracyjnych

danego sołectwa Gminy Pawłowice ogródek przydomowy przy domu jednorodzinnym
jeśli chodzi o konkurs wymieniony w  § 2 pkt 1 lub gospodarstwo rolne jeśli chodzi
o konkurs wymieniony w § 2 pkt 2.

3. W konkursie  w  kategorii  wymienionej  w  §  2  pkt  2  mogą  uczestniczyć  wyłącznie
gospodarstwa rolne posiadające powierzchnię  fizyczną gruntów powyżej 1 ha oraz
zabudowania: w tym budynek jednorodzinny mieszkalny i budynek gospodarczy.

4. W kategorii  wymienionej  w § 2 pkt  1  mogą uczestniczyć  osoby bez ograniczenia
wymienionego w § 4 pkt 3 za wyjątkiem obowiązku posiadania domu jednorodzinnego
przy ocenianym ogródku przydomowym.

5. W kategorii wymienionej w § 2 pkt 1 nie mogą uczestniczyć ogródki przydomowe przy
budynkach wielorodzinnych. 

6. Ogródki i zagrody nagrodzone w pięciu edycjach konkursu na najpiękniejszy ogródek
przydomowy  oraz  najbardziej  estetycznie  zagospodarowaną  zagrodę  wiejską
poprzedzających  konkurs  w  danym  roku  nie  mogą  być  uczestnikami  konkursu
wymienionego w § 2.

§ 5
1. Konkurs prowadzony jest na terenie poszczególnych sołectw, polega na przeglądzie

przydomowych  ogródków  i  zagród  wiejskich,  który  przeprowadzany  jest
w następujący sposób: 
1) konkurs prowadzi Sołtys z każdego sołectwa,
2) Sołtys  może  przeprowadzić  konkursu  poprzez  ustaloną  przez  niego  komisję

sołecką, w których skład mogą wejść osoby zamieszkałe lub działające w danym
sołectwie m.in. w Radzie Sołeckiej, Kole Gospodyń Wiejskich lub innej organizacji
społecznej działającej na terenie danego sołectwa,

3) Sołtys lub Komisja Sołecka do 15 lipca każdego roku tworzy listę zgłaszających
się chętnych osób do udziału w konkursie wymienionym w §2 lub też dopuszcza

http://www.pawlowice.pl/


się  również  udział  w  konkursie  osób  zgłaszanych  przez  Sołtysa  lub  członków
Komisji Sołeckiej pod warunkiem zgody osoby zgłaszanej do udziału w konkursie,

4) następnie przeprowadzana jest wizytacja ogródków i  zagród na podstawie listy
zgłoszonych  chętnych  osób  do  udziału  w  konkursie,  po  wizytacji  wszystkich
zgłoszonych  osób  wybierany  jest  jeden  ogródek  i  jedna  zagroda  w  sołectwie
w konkursach wymienionym w § 2,

5) konkurs  powinien  być  zakończony  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  31  lipca
każdego roku,

6) Sołtys  po  przeprowadzeniu  konkursu  przekazuje  do  Urzędu  Gminy  Pawłowice
(do  Referatu  Ochrony  Środowiska  i  Rolnictwa)  informację  o  wyborze
najpiękniejszego ogródka oraz najbardziej estetycznie zagospodarowanej zagrody
wiejskiej  sołectwa  (formularz  informacji  znajduje  się  w  załączniku  2  do
regulaminu)  oraz   dołącza  karty  zgłoszeń  laureatów  (formularz  zgłoszenia
znajduje się w załączniku 1 do regulaminu) w terminie do 7 sierpnia,

7) wybrany przez Sołtysa najlepszy laureat danego sołectwa w podziale na konkursy
wymienione w  § 2 pkt 1 i 2 są nagradzani,

8) sprawdzenie  poprawności  wyboru laureatów zgodnie  z niniejszym regulaminem
sprawdzają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

2. Zgłoszenie  przez  Sołtysa  większej  liczby  nagrodzonych  laureatów  niż  po  jednym
w kategorii  ogródków i  w  kategorii  zagród  skutkuje  nieprzyznaniem nagrody  dla
danego sołectwa.

3. Wszystkie  najlepsze  ogródki  i  zagrody  po  jednym z  każdego  sołectwa  w  każdej
kategorii otrzymują równorzędne nagrody.  

4. Wysokość nagród zatwierdza Wójt Gminy Pawłowice.  
5. Podsumowanie  oraz  wyniki  konkursu  oficjalnie  zostaną  podane  do  publicznej

wiadomości  na  Dożynkach  Gminnych.  Wyniki  konkursu  wraz  z  najciekawszymi
zdjęciami podlegają opublikowaniu w Gminnych Racjach. 

6. Osoby nagrodzone są zapraszane na oficjalne ogłoszenie wyników konkursu.

§ 6
1. Sołtys  lub  Komisja  Sołecka  dokonuje  ocen  zgłoszonych  do  konkursu  ogródków

i zagród według poniższych kryteriów:
1) estetyki otoczenia wraz z połączeniem części wypoczynkowej z użytkową, 
2) wykorzystaniu  elementów zagospodarowania  w powiązaniu  z  tradycją  i  kulturą

regionu,
3) prawidłowego prowadzenia ogrodu (zróżnicowanie i rodzaj roślinności ozdobnej),
4) własnych inwestycji, pomysłowości i pracy w urządzaniu ogrodu,
5) ładu i porządku w zagrodzie i w jej otoczeniu.

2. Najlepsza  ocena  według  kryteriów  określonych  w  ust.  1  decyduje  o  wyborze
najpiękniejszego  ogródka  i  najbardziej  estetycznej  zagrody  w  danym  sołectwie
zgodnie z podziałem na odpowiednie kategorie wymienione w § 2. 

§ 7
1. W  sprawach  nieuregulowanych  lub  niejasnych  w  Regulaminie  Konkursu  decyzje

podejmuje Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
2. Decyzja Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa, jest w każdej sprawie

ostateczna.
3. W  sprawach  dotyczących  wyboru  najpiękniejszych  ogródków  i  najbardziej

estetycznych zagród w danym sołectwie decyduje wyłącznie Sołtys. 
4. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.



KARTA ZGŁOSZENIA

Do konkursu na „Najpiękniejsze ogródki przydomowe Gminy Pawłowice ” oraz
„Najbardziej estetycznie zagospodarowane zagrody wiejskie Gminy Pawłowice”

Zgłaszam swój udział w konkursie na:

6) „Najpiękniejsze ogródki przydomowe Gminy Pawłowice” *

7) „Najbardziej estetycznie zagospodarowane zagrody wiejskie Gminy Pawłowice”*

(*niewłaściwe skreślić)

Nazwisko i imię ...………………………………………………………………………….

Adres …………………………………………………………………………………….……….

Telefon …………………………………………………………………………..……………..

Oświadczam, iż warunki konkursu oraz regulamin konkursu na: „Najpiękniejsze ogródki
przydomowe Gminy Pawłowice” oraz „Najbardziej estetycznie zagospodarowane zagrody
wiejskie Gminy Pawłowice”, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr OI.0050.0072.2017
Wójta Gminy Pawłowice z dnia 31 maja 2017 r. są mi znane.

                                                                                  ….……………………………...………………
(czytelny podpis zgłaszającego

                                                                                                           się do konkursu)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisana(y) .............................................................................................
(Nazwisko i imię)

oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we
Wniosku  zgłoszenia do Konkursu na "Najpiękniejszy ogródek oraz najbardziej estetycznie
zagospodarowaną  zagrodę  wiejską"  oraz  mojego  wizerunku,  do  celów  związanych  z
przeprowadzeniem  Konkursu  na  "Najpiękniejszy  ogródek  oraz  najbardziej  estetycznie
zagospodarowaną zagrodę wiejską" ,  zgodnie z  art. 6  ust. 1 lit a)  Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE
L 2016 Nr 119, s.1)

 ….……………………………...………………
(czytelny podpis zgłaszającego

        się do konkursu)

Klauzula informacyjna 

Oświadczam, że zgodnie z  art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -



RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) zostałem(am) poinformowana (y) przez Urząd
Gminy Pawłowice i przyjmuję do wiadomości, iż:  

7. Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w  Urzędzie  Gminy  Pawłowice
jest  Wójt Gminy Pawłowice z siedzibą w  Urzędzie  Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia
60, 43-250 Pawłowice, tel. 32 47- 56-300, adres e-mail: gmina@pawlowice.pl;
8. Dane  kontaktowe  Inspektora  Ochrony  Danych:  ul.  Zjednoczenia  60,  43-250
Pawłowice,   tel. 32 47- 56-312, adres e-mail: i.kielkowska@pawlowice.pl;

9. Celem  przetwarzania  danych  osobowych  jest  uczestniczenie  w  Konkursie  na
"Najpiękniejszy ogródek oraz najbardziej  estetycznie  zagospodarowaną zagrodę
wiejską";

10.Przetwarzanie, podanych danych osobowych, odbywa się na podstawie art.  6 ust.
1  lit  a)  RODO -  osoba,  której  dane  dotyczą  wyraziła  zgodę  na przetwarzanie
swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

11.Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazane  odbiorcom,  państwom trzecim,
organizacjom międzynarodowym, innym niż upoważnione na podstawie przepisów
prawa;

12.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celu, wskazanego w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o
archiwizacji (5 lat , licząc od 1 stycznia roku następnego po dacie zakończenia
sprawy);

13.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla
celów uczestniczenia  w Konkursie  na  "Najpiękniejszy  ogródek  oraz  najbardziej
estetycznie zagospodarowaną zagrodę wiejską";

14.Na podstawie art. 15 – 19  RODO, przysługuje Pani/Panu   prawo dostępu do treści
swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
15.Ma  Pani/Pan  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na
zgodność  z  prawem przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej
cofnięciem;
16.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w
formie profilowania;
17.Ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  –  prezesa  Urzędu
Ochrony Danych Osobowych,   gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana  dotyczących,  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 ….……………………………...………………
(czytelny podpis zgłaszającego

        się do konkursu)
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