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Strzyżewice, dnia 18.05.2018r. 

OŚr.4455.2.2018 

REGULAMIN 

Konkursu „PIĘKNA WIEŚ” 2018 rok 

 

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE: 

Organizacja Konkursu ma na celu popularyzację postaw przyjaznych 

środowisku i wyróżnienie mieszkańców wsi, którzy położyli ogromny 

nacisk na estetykę obiektów. 

II. ORGANIZACJA KONKURSU: 

1. Konkurs organizowany jest pod patronatem Wójta Gminy Strzyżewice. 

2. Organizatorem Konkursu jest Urząd Gminy Strzyżewice. 

3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja powołana 

przez Wójta Gminy. 

4. Współzawodnictwo konkursowe prowadzone jest w kategorii: 

 POSESJA 

III. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU: 

 W konkursie mogą brać udział posesje zgłaszane przez samych 

zainteresowanych, wytypowane przez Sołtysa, Rady Sołeckie                          

i Radnych. 

 Do konkursu „Piękna Wieś” nie mogą przystąpić posesje, które               

w ostatniej edycji konkursu zdobyły I, II i III miejsce.  

 Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie można dokonać w Urzędzie 

Gminy Strzyżewice pokój nr 15 w terminie od 11 czerwca 2018r. do 

29 czerwca 2018r.  

 Zgłoszenia dokonuje się na karcie zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 

1 do niniejszego Regulaminu, która powinna być podpisana przez 

właściciela posesji. 

 Właściciel posesji zgłoszonej do Konkursu składając zgłoszenie 

akceptuje jego warunki i wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych do celów konkursowych. 
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IV. KRYTERIA OCENY I PUNKTACJA: 

Ustala się następujące kryteria i maksymalną punktację w poszczególnych 

kategoriach: 

1. Powiązanie wyglądu obiektu z tradycją i kulturą wiejską oraz 

uwarunkowaniami przyrodniczo – krajobrazowymi /max. 4 pkt/. 

2. Stan techniczny i estetyka budynków (elewacja, dach, czystość, itd.) 

/max. 5 pkt/. 

3. Ogólny ład i porządek całego obejścia, w tym: (opłotowanie, estetyka od 

strony drogi i sąsiadów, mała architektura, inne niekonwencjonalne 

rozwiązania) /max. 10 pkt/. 

4. Nasadzenia ozdobne w obrębie posesji (ogródek przed domem, zieleń – 

trawnik, drzewa, krzewy, kącik wypoczynkowy, dobór roślin, 

pracochłonność wykonania) /max. 5 pkt/. 

5. Właściwe gromadzenie ścieków bytowych (odprowadzenie do zbiornika 

bezodpływowego, oczyszczalni przydomowej lub kanalizacji sanitarnej) 

/max. 2 pkt/. 

6. Sposób gromadzenia odpadów (pojemniki, segregacja odpadów)/max. 2 

pkt/. 

7. Inne (kolektory słoneczne, wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł 

energii) /max 2 pkt/. 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia - 30. 

V. NAGRODY:  

Dla zwycięzców przewidziano nagrody pieniężne oraz dyplomy. 

VI. CZAS TRWANIA KONKURSU: 

 Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie od 11 czerwca 2018r. do 29 

czerwca 2018r. w Urzędzie Gminy Strzyżewice. 

 Przegląd konkursowy nastąpi w terminie od 03 lipca 2018r. do 10 

lipca 2018r.  

 Rozstrzygnięcie  konkursu nastąpi do dnia 13 lipca 2018r. 

 Oceny Posesji zgodnie z określonymi w regulaminie kryteriami, dokona 

Komisja zatwierdzona przez Wójta Gminy. 
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VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 

 Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez podanie ich do publicznej 

wiadomości w Gazecie Gminy Strzyżewice „KOMPRES”.  

 Wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi na uroczystym spotkaniu podczas 

obchodów Gminnego Święta Plonów.  

 

 

Organizując ten konkurs Gmina Strzyżewice liczy na szeroki 

udział jej mieszkańców, ich zaangażowanie w upiększanie własnych 

siedlisk, wypracowanie zachowań ekologicznych, a przez to 

bezpośredni wpływ na poprawę wyglądu poszczególnych wsi i posesji. 

 

 

 

 

Zatwierdzam: 

Jan Andrzej Dąbrowski  

 Wójt Gminy Strzyżewice 

…………………………… 
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Zgłaszając się do konkursu „Piękna Wieś” 2018 jestem świadomy, iż członkowie Komisji konkursowej 
mogą sporządzać dokumentację fotograficzną lub nagrania video, celem przeprowadzenia oceny 
konkursowej mojego gospodarstwa. Przyjmuję do wiadomości, iż sporządzone przez Komisję 
materiały mogą zostać upublicznione w środkach masowego przekazu, oraz na tablicach 
informacyjnych należących do Urzędu Gminy w celach marketingowych, promocyjnych i 
informacyjnych. 
 

[ ] „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji  

i przeprowadzenia konkursu „Piękna wieś” 2018. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych 

osobowych jest Wójt Gminy Strzyżewice reprezentujący Urząd Gminy Strzyżewice,  

23-107 Strzyżewice 109. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do 

realizacji celu, w jakim zostały zebrane.” 

 

[  ] „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym mojego wizerunku  

w celu przeprowadzenia konkursu „Piękna wieś” 2018. Przyjmuję do wiadomości,  

iż administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Strzyżewice reprezentujący  

Urząd Gminy Strzyżewice, 23-107 Strzyżewice 109. Posiadam wiedzę, że podanie danych  

jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane.” 

 

[ ] Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną przez telefon w celu  
- przeprowadzenia konkursu „Piękna wieś” 2018 – przez Urząd Gminy Strzyżewice 
Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim 
zostały zebrane 

 

[ ] Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną przez e-mail w celu  
- przeprowadzenia konkursu „Piękna wieś” 2018 – przez Urząd Gminy Strzyżewice 
Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu, w jakim 
zostały zebrane 

 

…………………podpis……………………………………………………………….. 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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). Informujemy: 
 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Strzyżewice reprezentujący Urząd 
Gminy Strzyżewice, 23-107 Strzyżewice 109.  

2.Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-
mail: iod@pcat.pl lub telefonicznie   

 

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu 
„Piękna Wieś” 2018; 

4.Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 

5.Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane; 

6.Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych 
przepisami prawa; 

7.Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów; 

8.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: 
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

9.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 
profilowaniu. 

 

 


