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R E G U L A M I N   K O N K U R S U   

„NAJŁADNIEJSZA DZIAŁKA TRADYCYJNA Z ELEMENTAMI 

EKOLOGICZNYMI ZLOKALIZOWANA W ROD NA TERENIE POLKOWIC  

W 2022 r.”  

 

 

 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury w Polkowicach , ul Skalników 4, tel. 76 746 88 

10 lub 76 746 88 26, www.ckpolkowice.pl przy współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska 

i Obszarów Wiejskich w Polkowicach. 

 

II. CELE  KONKURSU 

Celem konkursu jest: 

1. Promocja zadań o charakterze rekreacyjnym i proekologicznym. 

2. Wzrost świadomości społeczeństwa z zakresu dbania o środowisko i estetyki wspólnej 

przestrzeni. 

3. Popularyzacja tradycyjnego trybu życia, w tym aktywnego wypoczynku i zdrowego 

odżywiania się. 

4. Wzmocnienie więzi i integracji właścicieli ogródków działkowych.  

5. Pozyskiwanie warzyw i owoców ze zdrowych upraw ekologicznych. 

6. Nagrodzenie najciekawszych rozwiązań w zakresie aranżacji, pielęgnacji i utrzymania 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Polkowicach. 

6. Promocja gminy Polkowice. 

 

III. UDZIAŁ W KONKURSIE 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie deklaracji i dostarczenie do Organizatora  

(wg. wzoru na druku stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu) 

3. Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu składa Zarząd ROD osobiście w Centrum Kultury 

w Polkowicach, ul. Skalników 4 lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie skanu lub dobrej 

jakości zdjęcia na adres e-mail: rod@ckpolkowice.pl do dnia 15 lipca 2022 r. 

4. Każdy Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych na terenie Polkowic ma 

prawo do zgłoszenia jednej działki do konkursu. 

mailto:rod@ckpolkowice.pl
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5.W konkursie nie może uczestniczyć działka nagrodzona pierwszą nagrodą w roku 

poprzednim. 

 

IV. TERMINARZ KONKURSU 

1. Do 15 czerwca 2022 r. powiadomienie przez Centrum Kultury w Polkowicach Zarządów 

ROD o organizacji konkursu i przekazanie regulaminu konkursu,  

2. Do 15 lipca 2022 r. przyjmowanie zgłoszeń do konkursu - działek wytypowanych przez 

Zarządy poszczególnych ROD (każdy ROD zgłasza jedną działkę), 

3. Od 22 sierpnia do 2 września 2022 r. oględziny i oceny dokonywane przez Komisję 

Konkursową ogrodów (ROD) według kryteriów zawartych  w  regulaminie. 

4. 11 września 2022 r. - podsumowanie, ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród.  

 

V. NAGRODY 

1. Fundatorem nagród jest Centrum Kultury w Polkowicach.  

2. Na nagrody pieniężne w konkursie przeznacza się kwotę 1000,00 zł brutto, w tym:  

I miejsce - 350,00 zł brutto  

II miejsce - 300,00 zł brutto 

III miejsca - 200,00 zł brutto 

IV miejsce - 150,00 zł brutto 

 

VI. KOMISJA KONKURSOWA 

Komisja konkursowa składać się będzie min. maksymalnie z 6 osób. Przeglądu ROD dokona 

Komisja konkursowa w składzie nie mniejszym niż 4 osoby z podanych niżej członków 

komisji.   

1. Małgorzata Kalus - Chiżyńska - przewodnicząca 

2. Elżbieta Kaczorowska - sekretarz 

3. Joanna Furmańska- członek  

4. Dorota Delążek - członek 

5. Ewelina Turkiewicz - członek  

6. Przedstawiciel Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu 

 w Legnicy – członek komisji. 

 

     VII.    KRYTERIA OCENY  

1. Rozplanowanie i urządzenie działki (kompozycja przestrzenna)                 0 - 10 pkt 
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2. Część produkcyjna (różnorodność drzew i krzewów owocowych oraz warzyw - gatunki 

egzotyczne)                        0 - 10 pkt 

3. Dobór gatunkowy roślin ozdobnych: drzew, krzewów, bylin, traw i kwiatów jednorocznych

                         0 - 10 pkt 

4. Ogrodzenie i mała architektura ogrodowa (płotki, trejaże, pergole, oczka  

i zbiorniki wodne oraz ścieżki)          0 - 5 pkt 

5. Utrzymanie trawników           0 - 10 pkt 

6. Oryginalny detal ogrodowy          0 - 5 pkt 

7. Estetyka i stan techniczny altany           0 - 10 pkt 

8. Urządzenia rekreacyjno - wypoczynkowe         0 - 10 pkt 

9. Czystość, estetyka i porządek na działce oraz przyległej alei      0 - 10 pkt  

10. Działalność ekologiczna na działce: 

a) prawidłowość prowadzenia pryzmy kompostowej       0 - 10 pkt 

b) domki, karmniki dla ptaków, pułapki chwytne                    0 - 5 pkt 

c) działalność sprzyjająca rozwojowi populacji pszczół i innych owadów zapylających  

(budowa ulików dla owadów, nasadzenia roślin miododajnych itp.)    

                                               0-5 pkt  

d) zagospodarowanie wód deszczowych         0 - 10 pkt 

e) selektywna zbiórka odpadów komunalnych: pcv, szkło, metal 

i pozostałe frakcje nie nadające się do odzysku                    0 - 10 pkt 

f) wykorzystanie urządzeń o niskiej emisji hałasu i zanieczyszczeń  

(kosiarki ręczne, grille elektryczne i gazowe itp.)                   0 - 10 pkt 

g) zastosowanie ekologicznych metod upraw        0 – 10 pkt 

 

 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 140 

 

 Komisja konkursowa dokona oceny zgłoszonych do konkursu działek   

w okresie od  22 sierpnia do 2 września 2022 r. Każdy z członków komisji dokona oddzielnej 

oceny punktowej każdej działki zgłoszonej do konkursu na specjalnie przygotowanym arkuszu 

(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu). Na średnią ocenę każdej 

działki składać się będzie suma punktów przyznana przez poszczególnych członków komisji, 

podzielona przez ilość osób oceniających.  Z podsumowania wyników konkursu komisja 

sporządzi protokół.    
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VIII.  PROMOCJA KONKURSU I OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

Informacje o organizacji konkursu oraz wyniki zamieszczone będą na stronie internetowej 

Centrum Kultury w Polkowicach oraz Urzędu Gminy Polkowice, fanpagu CK, plakatach 

rozmieszczonych na terenie gminy oraz w Gazecie Polkowickiej. Organizator konkursu 

zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru i prezentacji zdjęć wykonanych w czasie oceny 

ogródków działkowych. Udział w niniejszym konkursie jest równoznaczny z udzieleniem przez 

Uczestnika konkursu nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie zgody na 

rozpowszechnianie ww. zdjęć w środkach masowego przekazu, w szczególności na stronie 

internetowej Centrum Kultury w Polkowicach oraz fanpagu CK oraz w każdej innej formie 

związanej z realizacją zadań statutowych.  

 

      IX.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Właściciel  działki  zgłoszonej  do konkursu zobowiązuje  się  udostępnić  ją  do  obejrzenia  

i dokonania oceny komisji konkursowej, która wg. jednakowych kryteriów dokona oceny 

punktowej działki i na jej podstawie wyłoni zwycięzców. 

2. Pełną odpowiedzialność za  bezpieczeństwo na posesji wobec osób trzecich ponosi właściciel 

(uczestnik konkursu).   

3. Konkurs zostanie odwołany w przypadku wpłynięcia mniej niż trzech zgłoszeń.  

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do jego odwołania bez podania przyczyny oraz 

do zmiany jego warunków w tym regulaminu. 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator. 

6. Ocena Komisji konkursowej odbędzie się zgodnie z obowiązującymi w kraju na dzień  

oględzin obostrzeniami COVID-19.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału wysokości nagród na poszczególnych 

miejscach i przyznania miejsc ex aequo w Konkursie. 

8. Organizator przeprowadza niniejszy Konkurs zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

w szczególności z przepisami Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o ochronie danych osobowych. 

9. Okres czasu podlegającego ocenie konkursowej Komisja określi w trybie roboczym. 

 

 

 

       X.   OBOWIĄZKI INFORMACYJNE Z ZAKRESU DANYCH OSOBOWYCH 

a. Administratorem  danych  osobowych  uczestnika   jest   Centrum   Kultury  w  Polkowicach   
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przy  ul. Skalników 4, 59-100 Polkowice; 

b. Inspektorem ochrony danych w Centrum Kultury w Polkowicach jest Pan Jędrzej Bajer, tel. 

533 80 70 40 lub iod@odoplus.pl; 

c. Dane osobowe Uczestników konkursu (imię i nazwisko, wiek, telefon) oraz  wizerunek  

przetwarzane będą w ramach realizacji konkursu. Publikacja materiałów informacyjnych z 

przebiegu konkursu odbędzie się na podstawie udzielonej zgody, którą w każdej chwili mogą 

Uczestnicy odwołać; 

d. Odbiorcą danych osobowych będzie Centrum Kultury w Polkowicach przy 

ul. Skalników 4, 59-100 Polkowice; 

e. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim; 

f. Dane osobowe będą przechowywane przez okres organizacji i trwania konkursu a po jego 

zakończeniu przez odpowiedni okres wynikający z przepisów prawa dotyczących obowiązku 

archiwizacji dokumentów; 

g. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia   danych,   prawo   

wniesienia   sprzeciwu,   prawo   do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  

na  zgodność  z  prawem  przetwarzania  (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 

zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

h. Uczestnik  ma  prawo  wniesienia  skargi  do  Placówki  Ochrony  Danych   Osobowych  gdy   

uzna,   że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.; 

i. Podanie przez Uczestnika konkursu danych osobowych jest warunkiem umownym. 

Uczestnik zobowiązany jest  do  ich  podania  a  konsekwencją  niepodania  danych  

osobowych  będzie  wykluczenie  z udziału w konkursie. 
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                                                                                                                        Załącznik nr 2                        
do regulaminu konkursu na 

„Najładniejszą działkę tradycyjną z elementami ekologicznymi 

zlokalizowaną w ROD na terenie Polkowic w 2022 r.”   

 

 

Nazwa ROD………………………………………. 

 

DZ.NR …………………………………...………. 

 

Lp. Nazwa ocenianego zadania Kryterium oceny Przyznana ilość 

punktów 
1. Rozplanowanie i urządzenie 

działki (kompozycja 

przestrzenna)                  

0 - 10 pkt  

2. Część produkcyjna (różnorodność 

drzew i krzewów owocowych 

oraz warzyw - gatunki 

egzotyczne) 

0 - 10 pkt  

3. Dobór gatunkowy roślin 

ozdobnych: drzew, krzewów, 

bylin, traw i kwiatów 

jednorocznych 

0 - 10 pkt  

4. Ogrodzenie i mała architektura 

ogrodowa (płotki, trejaże, pergole, 

oczka  

i zbiorniki wodne oraz ścieżki) 

0 - 5 pkt  

5. Utrzymanie trawników  0 - 10 pkt  

6. Oryginalny detal ogrodowy 0 – 5  pkt  

7. Estetyka i stan techniczny altany 0 - 10 pkt  

8. Urządzenia rekreacyjno - 

wypoczynkowe 

0 - 10 pkt  

9. Czystość, estetyka i porządek na 

działce oraz przyległej alei 

0 - 10 pkt  

10. Działalność ekologiczna na 

działce: 

                      

  

a) prawidłowość prowadzenia 

pryzmy kompostowej  

0 - 10 pkt  

b) domki, karmniki dla ptaków, 

pułapki chwytne    

0 – 5  pkt  

c) działalność sprzyjająca 

rozwojowi populacji pszczół i 

innych owadów zapylających  

(budowa ulików dla owadów, 

nasadzenia roślin miododajnych 

itp.)      

0 – 5  pkt  

d) zagospodarowanie wód 

deszczowych    

0 - 10 pkt  
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e) selektywna zbiórka odpadów 

komunalnych: pcv, szkło, metal 

i pozostałe frakcje nie nadające 

się do odzysku    

0 - 10 pkt  

f) wykorzystanie urządzeń o niskiej 

emisji hałasu i zanieczyszczeń  

(kosiarki ręczne, grille 

elektryczne i gazowe itp.)  

0 - 10 pkt  

g) zastosowanie ekologicznych 

metod upraw    

0 - 10 pkt  

  

Razem maksymalnie: 

 

 

140 pkt  

 

 

 

 

  

 

Polkowice, dnia ………………..2022 r.  

 

                                                                                                 Podpis osoby oceniającej: 

                                                                                              

                                                                                            

 

                                                                                        ………………………………………. 
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Załącznik nr 1                        

 do regulaminu konkursu na 

„Najładniejszą działkę tradycyjną z elementami ekologicznymi 

zlokalizowaną w ROD na terenie Polkowic w 2022 r.”   

 

 

KARTA ZGŁOSZENIWA DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
 

na „Najładniejszą działkę tradycyjną z elementami ekologicznymi 

zlokalizowaną w ROD na terenie Polkowic w 2021 r.” 

 

 

 

Zgłaszam Działkę nr……………….…… ROD do udziału w konkursie  

 

 

Nazwa ROD……………………………………………………………….. 

 

 

                                             

 

Polkowice, dnia………………                               …………………………………… 
                                                                                            (czytelny podpis Prezesa Zarządu  

                                                                         ROD w Polkowicach) 
 

 

 

Imię i nazwisko 

 

 

 

Adres zamieszkania 

 

 

 

Nazwa ogrodu działkowego  

i numer działki  

 

 

 

Telefon kontaktowy  

 

 

 

Nazwa banku i numer konta 

bankowego do wpłaty 

nagrody 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na zgłoszenie i udział w konkursie mojej działki oraz publikację informacji  

i zdjęć w środkach masowego przekazu. 
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Oświadczam, że zgadzam się na ocenę mojej działki przez Komisję Konkursową w ramach 

konkursu na „Najładniejszą działkę tradycyjną z elementami ekologicznymi zlokalizowaną w 

ROD na terenie Polkowic w 2022 r.” 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w deklaracji przez 

organizatora konkursu w celach związanych z przeprowadzeniem i organizacją konkursu. 

 

 

Polkowice, dnia ……………………                         ……………………………………….. 

                                                                                      (czytelny podpis właściciela działki) 

 

 

 

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE Z ZAKRESU DANYCH OSOBOWYCH 

a. Administratorem  danych  osobowych  uczestnika   jest   Centrum   Kultury  w  Polkowicach   przy  ul. Skalników 4,  

59-100 Polkowice; 

b. Inspektorem ochrony danych w Centrum Kultury w Polkowicach jest Pan Jędrzej Bajer, tel. 533 80 70 40 lub 

iod@odoplus.pl; 

c. Dane osobowe Uczestników konkursu (imię i nazwisko, wiek, telefon) oraz  wizerunek  przetwarzane będą w ramach 

realizacji konkursu. Publikacja materiałów informacyjnych z przebiegu konkursu odbędzie się na podstawie udzielonej 

zgody, którą w każdej chwili mogą Uczestnicy odwołać; 

d. Odbiorcą danych osobowych będzie Centrum Kultury w Polkowicach przy ul. Skalników 4, 59-100 

Polkowice; 

e. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim; 

f. Dane osobowe będą przechowywane przez okres organizacji i trwania konkursu a po jego zakończeniu przez odpowiedni 

okres wynikający z przepisów prawa dotyczących obowiązku archiwizacji dokumentów; 

g. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia  

przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia   danych,   prawo   wniesienia   sprzeciwu,   prawo   do  cofnięcia  zgody   

w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania  (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

h. Uczestnik  ma  prawo  wniesienia  skargi  do  Placówki  Ochrony  Danych   Osobowych  gdy   uzna,   że przetwarzanie 

jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.; 

i. Podanie przez Uczestnika konkursu danych osobowych jest warunkiem umownym. Uczestnik zobowiązany jest  do  ich  

podania  a  konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  będzie  wykluczenie  z udziału w konkursie. 

 

 

 

Polkowice, dnia……………………..                                  ………………………………… 
                                                                                                 Czytelny podpis Właściciela działki 

 

 

 

 

 

Polkowice, dnia……………………..                                  ………………………………… 
                                                                                                Czytelny podpis  Prezesa Zarządu ROD 

 

 
 


