
Załącznik do zarządzenia nr 19/2022 

Wójta Gminy Czernikowo 

z dnia 23 marca 2022 r. 

 

REGULAMIN KONKURSU 

,,Najładniejsza zagroda, najładniejsza posesja 

 w gminie Czernikowo - edycja II- rok 2022” 

 

1.Organizator konkursu:  

1.1. Wójt Gminy Czernikowo jest organizatorem konkursu. Nadzór nad realizacją konkursu 

sprawuje pracownik Urzędu Gminy Czernikowo- starszy inspektor ds. ochrony środowiska. 

 

2. Cel konkursu:  

2.1. Kształtowanie świadomości z zakresu estetyki, stanu czystości i porządku w gminie 

Czernikowo.  

2.2. Zachęcenie do stałej troski o wygląd własnych zagród, posesji.  

2.3. Promocja Gminy Czernikowo.  

 

3. Uczestnicy konkursu:  

3.1. Mieszkańcy gminy Czernikowo posiadający posesję, zagrodę na terenie gminy 

Czernikowo, z wyjątkiem członków/współmałżonków członków Komisji Konkursowej.  

3.2. W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci z poprzedniej edycji konkursu.  

 

4. Zgłoszenia:  

4.1. Do Konkursu można zgłosić się samodzielnie lub być zgłoszonym przez innego 

mieszkańca. W przypadku zgłaszania innej osoby do Konkursu, należy uczynić to za jej wiedzą 

i pisemną zgodą.  

4.2. Zgłoszenia dokonuje się: na formularzu – załączniku nr 1 do regulaminu w Urzędzie Gminy 

Czernikowo, w nieprzekraczalnym terminie do 3 czerwca 2022 r. Zgłoszenia, które wpłyną po 

terminie, nie będą brane pod uwagę.  

4.3. Formularze zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Czernikowo oraz na stronie 

internetowej www.czernikowo.pl.  

 

5. Kryteria oceny zagrody/posesji:  

 

Lp. Kryteria oceny Punktacja max 

1. Ład i porządek w obrębie zagrody/posesji 

1.1 estetyka elewacji wszystkich budynków  5 

1.2 mała architektura (pergole, altany, oczka wodne, 

studnie, place zabaw)  

10 

1.3 estetyka ogrodzenia 5 

1.4 ukwiecenie tarasów, werand, balkonów, parapetów 

okiennych 

5 

1.5 czystość na terenie posesji 5 

1.6 wydzielenie stref: mieszkalna i gospodarcza lub/i 

rekreacyjna i odpoczynkowa (relaksacyjna) 

5 

2. Działania ekologiczne 

2.1 wydzielone miejsce na odpady  5 



2.2 nieczystości ciekłe odprowadzane do kanalizacji lub 

przydomowej oczyszczalni ścieków (szambo w 

przypadku, gdy powierzchnia nieruchomości 

uniemożliwia budowę przydomowej oczyszczalni 

ścieków) 

10 

2.3 wydzielone miejsce do składowania odpadów 

organicznych (kompostownik, gnojownik)  

5 

2.4 gromadzenie i wykorzystywanie wody deszczowej 5 

3. Estetyka zagrody/posesji (w tym roślinności) oryginalność zagrody/posesji 

3.1 różnorodność gatunkowa roślin 5 

3.2 estetyka trawników i terenów zielonych  5 

3.3 interesująca kompozycja i kolorystyka roślinności  5 

3.4 oryginalne elementy w kompozycji zagrody/posesji 5 

RAZEM 80 pkt 

 

7. Organizacja konkursu.  

7.1. Oceny przedmiotu konkursu dokona komisja, powołana przez organizatora, po uprzedniej 

wizytacji zgłoszonych zagród i posesji, w terminie do 30 czerwca 2022 r.  

7.2. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o terminie wizytacji.  

7.3 Podczas wizytacji zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna.  

7.4. Ostateczny wynik stanowi suma punktów przyznanych przez poszczególnych członków 

konkursu.  

7.5 W przypadku jednakowej liczby punktów decydujący głos w kwestii rozstrzygnięcia 

Konkursu ma Przewodniczący Komisji.  

7.6. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe w dwóch kategoriach: 

zagroda oraz posesja. W przypadku małej liczby zgłoszeń dopuszcza się rozstrzygnięcie 

w ramach jednej kategorii uwzględniającej zarówno posesje jak i zagrody.  

7.7. Komisja konkursowa może przyznać dodatkowe wyróżnienia.  

7.8. Uczestnicy konkursu zostaną oficjalnie powiadomieni o wynikach konkursu oraz 

o terminie wręczenia dyplomów, nagród i wyróżnień.  

7.9. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego konkursu jest Szymon Czakon:  

e-mail: s.czakon@czernikowo.pl , tel. 542875001 wew. 14. 

 

8. Ochrona danych osobowych 

8.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czernikowo, który jest 

organem wykonawczym Gminy Czernikowo i który wykonuje zadania publiczne przy pomocy 

Urzędu Gminy w Czernikowie z siedzibą w Czernikowie przy ul. Słowackiego 12, adres e-

mail:info@czemikowo.pl. 

8.2. Urząd Gminy w Czernikowie z siedzibą w Czernikowie przy ul. Słowackiego 12 może 

przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w związku z organizacją, przeprowadzeniem, 

uczestnictwem oraz promocją konkursu ,,Najładniejsza zagroda, najładniejsza posesja w 

gminie Czernikowo" edycja II - rok 2022. 

8.3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w imieniu Administratora Danych 

Osobowych pod adresem e-mail:info@czemikowo.pl. tel. 54 287 50 01. 

8.4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane 

osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 

osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione 

do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa. 

mailto:s.czakon@czernikowo.pl


8.5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres 

niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres 

wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.  

8.6. W związku z przetwarzaniem przez Urząd Gminy w Czernikowie z siedzibą 

w Czernikowie przy ul. Słowackiego 12, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 

prawo do: 

• dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 ROPO: 

• sprostowania danych, na podstawie art. 16 ROPO; 

• ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 ROPO; 

• prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 7 RODO 

8.7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Gminy Czernikowo z siedzibą 

w Czernikowie przy ul. Słowackiego 12, Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

9. Postanowienia końcowe.  

9.1. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu jak również zgodę na 

fotografowanie i publikowanie zdjęć oraz danych osobowych laureatów na wszystkich polach 

eksploatacji w materiałach Urzędu Gminy Czernikowo oraz przez prasę lokalną.  
 


