
ZARZĄDZENIE NR 27/2021 
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

z dnia 15 kwietnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu "Najładniejsza zagroda, najładniejsza posesja, 
najładniejszy balkon w budynkach wielorodzinnych" edycja I -  rok 2021 dla mieszkańców

gminy Czernikowo

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 
z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. W celu kształtowania świadomości obywatelskiej i kulturowej, pobudzania aktywności 
społecznej oraz propagowania działań proekologicznych, czystości i estetyki otoczenia ogłaszam 
konkurs dla mieszkańców gminy Czernikowo pod nazwą "Najładniejsza zagroda, najładniejsza posesja, 
najładniejszy balkon w budynkach wielorodzinnych" edycja I - rok 2021.

§ 2. W celu przeprowadzenia konkursu powołuję Komisję konkursową w składzie:
1) Szymon Czakon - Przewodniczący Komisji;
2) Dawid Polanowski -  Członek;
3) Agata Kuczaj -  Członek;
4) Zbigniew Zajączkowski -  Członek;
5) Przemysław Durmowicz -  Członek.

§ 3. Regulamin Konkursu stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikowi Urzędu Gminy Czernikowo na stanowisku ds. 
ochrony środowiska.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do zarządzenia Nr 27/2021 
Wójta Gminy Czernikowo 
z dnia 15 kwietnia 2021 r.

REGULAMIN KONKURSU

"Najładniejsza zagroda, najładniejsza posesja, najładniejszy balkon w budynkach
wielorodzinnych" edycja I - rok 2021

I. Cel Konkursu

Celem konkursu jest kształtowane świadomości obywatelskiej i kulturowej, pobudzanie aktywności 
społecznej oraz propagowanie porządku, czystości i estetyki otoczenia oraz działań proekologicznych. 
Konkurs stawia przed uczestnikami możliwość uhonorowania pracy wniesionej w zagospodarowanie 
własnej zagrody/posesji/balkonu tytułem "Najładniejsza zagroda, najładniejsza posesja, najładniejszy 
balkon w budynkach wielorodzinnych" edycja I - rok 2021.

II. Organizator Konkursu

Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Czernikowo. Nadzór nad przestrzeganiem Konkursu 
sprawować będzie pracownik Urzędu Gminy Czernikowo na stanowisku ds. ochrony środowiska.

III. Uczestnictwo i zasady Konkursu

1. W Konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy gminy Czernikowo posiadający 
zagrodę/posesję/balkon, z wyjątkiem członków Komisji Konkursowej.

2. Właściciele nagrodzonych zagród, posesji, balkonów w poprzednich edycjach Konkursu, mogą 
zgłaszać swój udział w Konkursie po upływie pięciu lat od zdobycia nagrody.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie do Urzędu Gminy w Czernikowie karty 
zgłoszenia podpisanej przez właściciela zagrody/posesji/balkonu, stanowiącej załącznik nr 1 do 
niniejszego regulaminu. Karty zgłoszenia dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie, 
u sołtysów oraz na stronie internetowej www.czernikowo.pl

4. Zgłoszenie musi wpłynąć do sekretariatu Urzędu Gminy w Czernikowie w terminie do 30 
czerwca 2021 r. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, nie będą brane pod uwagę.

5. Dopuszcza się zgłoszenie do Konkursu uczestnika przez osoby trzecie, pod warunkiem 
podpisania oświadczenia i zgód zawartych w karcie zgłoszenia przez właściciela zgłaszanej 
zagrody/posesj i/balkonu.

http://www.czernikowo.pl


6. Oceny zagrody/posesji/balkonu dokonuje Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy 
Czernikowo. Właściciel zagrody/posesji/balkonu lub jego przedstawiciel dokona prezentacji 
zagrody/posesji/balkonu przed Komisją konkursową.

7. Ocena zagród/posesji/balkonu przez Komisję konkursową nastąpi w dniu 21-23 lipca 2021 r.
8. Podczas oględzin wykonana zostanie dokumentacja fotograficzna.

9. Każdy członek Komisji konkursowej dokona indywidualnej oceny zagrody/posesji/balkonu 
biorącej udział w Konkursie, podczas oględzin, na Karcie oceny stanowiącej załącznik nr 2 do 
niniejszego Regulaminu.

10. Ostateczny wynik stanowi średnia, obliczona z sumy punktów podzielonej przez liczbę członków 
Komisji konkursowej biorących udział w oględzinach zagrody/posesji/balkonu.

11. Zwycięzcami Konkursu zostaną właściciele trzech zagród/posesji/balkonu z najwyższą średnią 
punktów przyznaną przez członków Komisji konkursowej.

12. W przypadku jednakowej ilości punktów decydujący głos w kwestii rozstrzygnięcia Konkursu 
ma Przewodniczący Komisji konkursowej.

IV. Terminy

1. Ogłoszenie Konkursu i publikacja Regulaminu: kwiecień 2021 r.
2. Przyjmowanie kart zgłoszeń: do 30.06.2021 r.
3. Ocena zagród/posesji/balkonów przez Komisję konkursową: 21-23.07.2021 r.
4. Ogłoszenie wyników nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej

www.czemikowo.pl

V. Komisja konkursowa

1. Wyboru najładniejszych zagród/posesji/balkonów dokona Komisja konkursowa powołana przez 
Wójta Gminy Czernikowo.

2. Kryteria według, których oceniane będą zagrody/posesje/balkony określa Karta oceny 
stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

3. Decyzja Komisji o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4. Z przebiegu Konkursu Komisja sporządza protokół.

VI. Nagrody

1. Fundatorem nagród jest Wójt Gminy Czernikowo.
2. Wszystkim uczestnikom przyznane zostaną pamiątkowe dyplomy.
3. Nagrody finansowe zostaną przyznane w jednej kategorii dla trzech najwyżej ocenionych zagród/ 

posesj i/balkonów:
• I nagroda -  sprzęt ogrodniczy o wartości 1.800 zł;
• II nagroda -  sprzęt ogrodniczy o wartości 1.200 zł;

http://www.czemikowo.pl


• III nagroda -  sprzęt ogrodniczy o wartości 1.000 zł.

VII. Ochrona danych osobowych

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.

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, 
najładniejszy balkon w budynkach wielorodzinnych" edycja I - rok 2021.

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w imieniu Administratora Danych 
Osobowych pod adresem e-mail:info@czemikowo.pl. tel. 54 287 50 01.

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.

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.

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

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.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Osoby do kontaktu w sprawach związanych z Konkursem - Szymon Czakon, 
s.czakon@czemikowo.pl. 54 287 50 01 wew. 14

2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.

mailto:info@czemikowo.pl
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Urząd Gminy w Czernikowie 
ul. Słowackiego 12 
87-640 Czernikowo

KARTA ZGŁOSZENIA

Konkurs "Najładniejsza zagroda, najładniejsza posesja, najładniejszy balkon w budynkach
wielorodzinnych" edycja I - rok 2021

I. Imię i nazwisko uczestnika

II. Dokładny adres

III. Telefon kontaktowy

IV. Kategoria (właściwe zaznaczyć) □ Zagroda □ Posesja □ Balkon

OŚWIADCZENIA / ZGODY

1. Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu "Najładniejsza zagroda, 
najładniejsza posesja, najładniejszy balkon w budynkach wielorodzinnych" edycja I - rok 2021, w tym 
z klauzulą informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych i akceptuję jego warunki.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w niniejszej karcie 
zgłoszenia, przez Urząd Gminy w Czernikowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w 
szczególności z rozporządzeniem 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 oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ) w celu i dla potrzeb organizacji, przeprowadzenia, uczestnictwa oraz 
promocji Konkursu "Najładniejsza zagroda, najładniejsza posesja, najładniejszy balkon w budynkach 
wielorodzinnych" edycja I - rok 2021.

3. Wyrażam zgodę na sfotografowanie zagrody/posesji zgłoszonej do Konkursu oraz podanie zdjęć 
wraz z imieniem i nazwiskiem do publicznej wiadomości w celach promocyjnych Konkursu.

Data i czytelny podpis zgłaszającego..................................................................................................

UWAGA: wypełnione zgłoszenie należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Czernikowie do 30 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu "Najładniejsza zagroda, najładniejsza posesja, najładniejszy
balkon w budynkach wielorodzinnych" edycja I - rok 2021



KARTA OCENY

Konkurs "Najładniejsza zagroda, najładniejsza posesja, najładniejszy balkon 
w budynkach wielorodzinnych" edycja I - rok 2021

Imię i nazwisko uczestnika................................................................................

Adres................................................................................................................

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu "Najładniejsza zagroda, najładniejsza posesja, najładniejszy
balkon w budynkach wielorodzinnych" edycja I - rok 2021

L.p. Kryteria oceny Punktacja

1

Stan techniczny oraz ład i porządek zagrody/posesji/balkonu:
- estetyka zagrody/posesji/balkonu i stan budynków,
- stan nawierzchni dojazdów i podwórza,
- stan utrzymania terenów zielonych,
- ogrodzenie.

0-30

2

Działania proekologiczne:

- gospodarka odpadowa (kompostowniki, gnojowniki),

- rozwiązania energooszczędne (gromadzenie wody opadowej, kolektory 
słoneczne, pompy ciepła).

0-40

3

Estetyka terenów zielonych i rekreacyjnych:

- estetyka trawników i nasadzenia krzewów ozdobnych,

- dobór drzew, krzewów, bylin, traw i kwiatów zdobiących 
zagrodę/posesję/balkon przez cały okres wegetacji,
- rabaty kwiatowe (mnogość odmian),
- dodatki ogrodowe (skalniaki, murki ogrodowe, pergole, oczka wodne), 
-miejsce wypoczynku (altany, meble ogrodowe).

0-30

Łączna liczba punktów 100


