
REGULAMIN KONKURSU

„Najładniejsze podwórko – wizytówką mojej miejscowości” 
Gniewoszów 2021

I. Cel konkursu

Celem konkursu jest poprawa estetyki wsi, dbałość o własne podwórka oraz wspólną przestrzeń
rekreacyjną, integracja wspólnot wiejskich i podejmowanie inicjatyw mieszkańców na rzecz piękna
terenów wspólnych.

II. Organizator konkursu

Wójt Gminy Gniewoszów

III. Powołanie komisji konkursowej :

Powołanie komisji konkursowej do dnia: 30 czerwca 2021 r

W  skład  komisji  wchodzą:  sekretarz,  kierownik  komórki  gospodarczej  i  ochrony  środowiska,
kierownik Biblioteki Publicznej oraz przedstawiciel Rady Gminy i zwycięzca poprzedniego konkursu
w kat. najładniej zagospodarowane podwórko i ogród przydomowy.

IV. Uczestnictwo i zasady konkursu:

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy indywidualnie, miejscowościami
lub sołectwami zaangażowani w rewitalizację podwórek i wspólnych miejsc i terenów.
Zwycięzcy poprzednich edycji mogą wziąć udział raz na 2 lata.

2. Termin zbierania zgłoszeń: do 15 czerwca 2021 r
3. Konkurs organizowany jest w dwu kategoriach:

◦ najładniej zagospodarowane podwórko i ogród przydomowy,
◦ najładniej zagospodarowana wspólna przestrzeń oraz najbardziej zadbane sołectwo

4. W ocenie konkursowej brane będzie pod uwagę:
◦ najładniejsze i jednocześnie ergonomiczne zagospodarowanie przestrzeni podwórkowej

ze  szczególnym  uwzględnieniem  estetyki  i  kolorystyki  urządzonego  obszaru,
oryginalności  dokonanych  nasadzeń  roślin,  rodzajów  zainstalowanych  sprzętów
rekreacyjnych,  zorganizowanych  miejsc  do  wypoczynku,  wyznaczonych  miejsc  dla
zwierząt itp.

◦ zaplanowanie inwestycji, wybranie ciekawego miejsca do wspólnego zagospodarowania
i upiększania lub wspólnego spędzania czasu, wspólne prace społeczne, mające na celu
poprawę zagospodarowywanej przestrzeni oraz integrację mieszkańców.

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia zawierającej: 
◦ imię i nazwisko osoby fizycznej lub lidera społeczności sołeckiej lub wiejskiej, 
◦ lokalizacja podwórka, lub zagospodarowanego miejsca w danej wsi czy sołectwie
◦ numer telefonu kontaktowego,
◦ zgodę  na  sfotografowanie  podwórka  i  podanie  wyników  konkursu  do  publicznej

wiadomości.
6. Wzór  karty  zgłoszenia  stanowi  załącznik  do  regulaminu  i  jest  dostępny  na  stronie

internetowej: www.gniewoszow.pl zgłoszenie należy wysłać do dnia 15 czerwca 2021 r na



adres:  Urząd  Gminy  Gniewoszów,  26-920  Gniewoszów,  ul.  Lubelska  16,  dostarczyć  do
sekretariatu lub pok. nr 9 w Urzędzie Gminy.

7. Komisja  konkursowa  oceni  i  sfotografuje  zgłoszone  do  konkursu  podwórka  i  wspólnie
zagospodarowane miejsca oraz zgłoszone sołectwa : do dnia 10 lipca 2021 r

8. Spośród zgłoszonych do konkursu podwórek wyłonieni zostaną laureaci:
◦ I miejsca - nagroda 250 zł, 
◦ II miejsca – nagroda 200 zł,
◦ III miejsca – nagroda 150 zł,
spośród zgłoszonych najładniej zagospodarowanych przestrzeni oraz najbardziej zadbanych
sołectw wybrany zostanie wyłoniony jeden laureat:
I miejsce – nagroda 500zł.
Wszystkie nagrody będą nagrodami rzeczowymi.
Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

9. Ogłoszenie  listy  zwycięzców  i  wręczenie  nagród  nastąpi  w  czasie  Dożynek  Powiatu
Kozienickiego 

V. Postanowienia końcowe.

Komisja kończy swoją pracę po ogłoszeniu wyników konkursu.



KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

w  zakresie  organizacji  konkursu  pod  nazwą  „Najładniejsze  podwórko  –  wizytówką  mojej
miejscowości” organizowanego przez Wójta Gminy Gniewoszów zwanego dalej Konkursem. 

Zgodnie z art.  13 ust. 1 i  2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 roku informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Wójt Gminy Gniewoszów z
siedzibą 26-920 Gniewoszów ul. Lubelska 16

2. Kontakt do inspektora danych osobowych:
◦ listownie pod wskazany powyżej adres, 
◦ mailowo na adres: iod@gniewoszow.pl

3.  Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
◦ przeprowadzenia zgłoszeń uczestników Konkursu
◦ wyłonienia zwycięzców Konkursu.

4. Zakres gromadzonych danych osobowych:
◦ imię i nazwisko uczestnika;
◦ adres korespondencyjny;
◦ numer telefonu
◦ adres e-mail.

5. Zgromadzone  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  w  celu  przetwarzania  innym
podmiotom.

6. Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Zgromadzone dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym

również w formie profilowania.
8. Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
9. Uczestnik Konkursu, posiada prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, 
10. W  każdym  momencie  uczestnik  Konkursu,  posiada  prawo  do  cofnięcia  zgody  na

przetwarzanie  bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania,  którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Uczestnik Konkursu, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza
przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

12. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe.



KARTA ZGŁOSZENIA
udziału w konkursie

„Najładniejsze podwórko – wizytówką mojej miejscowości”

Imię i nazwisko mieszkańca (lidera wsi)

………………………………………………………………

Adres (lokalizacja podwórka lub zagospodarowanej wspólnej przestrzeni)

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

Nr telefonu:

…………………………………………………………...

Oświadczam, że:
• zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu,
• wyrażam zgodę na sfotografowanie mojego wizerunku podwórka oraz podanie tych 

fotografii wraz z danymi osobowymi do publicznej wiadomości do celów promocyjnych 
organizatora,

 

…………………………………………………….
Data i podpis zgłaszającego

• wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  przez  organizatora  moich  danych  osobowych  w
rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych zgodnie z art.  13 ust.  1  i  2 ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

…………………………………………………….
Data i podpis zgłaszającego


