
Regulamin konkursu 

 
„Najpiękniejsza posesja w Gminie Wleń w 2019 roku” 

 
 

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Wleń. 

 

2. Celem konkursu jest: 

a) zachęcanie  mieszkańców  Gminy do dbałości o miejsce zamieszkania poprzez 

utrzymanie ładu i porządku; 

b) podniesienie estetyki otoczenia nieruchomości, promocja ciekawych 

i pomysłowych rozwiązań; 

c) mobilizacja mieszkańców Sołectwa do utrzymania porządku i czystości; 

d) kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek 

miejscowości. 

e) promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających na celu 

pozytywny wpływ na wygląd i estetykę miejsca zamieszkania i całej gminy. 

 

3. W konkursie mogą brać udział: 

a) osoby fizyczne - mieszkańcy sołectw oraz miasta; 

b) wspólnoty mieszkaniowe z terenu Gminy Wleń. 

 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy 

Wleń karty zgłoszeniowej (załącznik do nin. regulaminu) w terminie do 10 lipca 2019 r. 

Zgłoszenia może dokonać właściciel nieruchomości bądź inna osoba posiadająca tytuł prawny 

do posesji, która obowiązana jest załączyć oświadczenie . 

Karta jest dostępna w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej www.wlen.pl. 

 
5. Ocena zgłoszonych posesji przeprowadzona zostanie w okresie od dnia 11.07.2019 r do dnia 

31.08.2019 r. przez Komisję Konkursową w składzie: 

1) Przewodniczący - Zbigniew Lebiedź - Przewodniczący Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Rady Miasta i Gminy Wleń; 

2) Członek - Józef Masztalerz – Radny Miasta i Gminy Wleń 

3) Członek - Tomasz Kołodziej – pracownik urzędu 

4) Członek – Amelia Żygadło Radna Gminy i Sołtys wsi Pilchowice 

5) Członek - Katarzyna Korol – sołtys wsi Przeździedza 

6. Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie. 

 

7. Komisja dokona oceny posesji po uprzednim powiadomieniu właścicieli o terminie 

przeglądu. 

 

8. Każde kryterium opisane w pkt 9 ocenione zostanie w skali punktowej od 0 do 5 punktów. 

Ocena ostateczna jest sumą punktów przyznanych za każde z kryteriów. Wygrywa posesja, 

która otrzyma największą ilość punktów. W przypadku równej ilości punktów decyduje głos 

przewodniczącego komisji konkursowej. 

http://www.wlen.pl/


 

9. Komisja konkursowa podczas przeglądu zgłoszonych posesji, dokona oceny wg niżej 

podanych kryteriów: 

 

 Wyszczególnienie Maksymalna 
ilość 

punktów do 
uzyskana 

Przyznane 
punkty 

1 stan estetyczno-higieniczny posesji jako całości 

(pierwsze wrażenie) 

5  

2 stan i estetyka ogrodzenia 5  

3 stan estetyczny budynku 5  

4 ozdoby na posesji (rzeźby, meble ogrodowe, 

pergole, etc.) 

5  

5 pomysłowość 
i pracochłonność 

5  

6 Kolorystyka w aranżacjach 

z roślin dekoracyjnych 

5  

7 miejsce wypoczynku - grill, sad, warzywnik, 5  

8 inne ciekawe rozwiązania (np. stawy, oczka wodne) 5  

9 Obiekty sanitarne ( szambo, kompostownik, 

przydomowa oczyszczalnia, pojemniki na odpady 

komunalne) lokalizacja, estetyka 

5  

10 Przestrzeganie wymagań w zakresie utrzymania 
czystości ( umowy, potwierdzenia oraz segregacja 

odpadów) 

5  

 Łączna ilość punktów 50  

 

10. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Gminnych we wrześniu 

2019 r. 

11. Nagrodami w konkursie są bony pieniężne: 

 I miejsce – 1.000 zł 

 II miejsce – 600 zł 

 III miejsce – 300 zł 

Zdjęcia  najładniejszych  posesji  zostaną  opublikowane  na  stronie internetowej wlen.pl, 

fecebook.com/wlen oraz w biuletynie gminnym. 

12. Udział w konkursie jest nieodpłatny. 
13. Złożenie zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu. 

14. Zgłoszenie do konkursu oznacza zezwolenie na dokonanie oględzin przez komisję konkursową 

i sfotografowanie nieruchomości, opublikowanie zdjęć oraz danych osobowych uczestników  

i laureatów , zgodnie z podpisanymi oświadczeniami umieszczonymi na druku zgłoszenia 

uczestnictwa. 

15. Prawo interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych 

w regulaminie przysługuje przewodniczącemu komisji konkursowej. 

 
 

Przewodniczący Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 

i Bezpieczeństwa 

/-/ 

Zbigniew Lebiedź 



Załącznik Nr 1 

do Regulaminu Konkursu 

 

 

 

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

Miejscowość, data 

 

 

 
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

w konkursie „Najpiękniejsza posesja w Gminie Wleń w 2019 r.” 

 

 
Imię i nazwisko …………........................................................................................................ 

Adres posesji............................………………………………………………………..……..… 

Dane kontaktowe : tel ………………………… adres e-mail………….……….………………... 

 

 

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

Podpis zgłaszającego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OŚWIADCZENIA WŁAŚCICIELI/ POSIADACZA POSESJI: 
 

OŚWIADCZENIE O UDOSTĘPNIENIU DANYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) 

oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta i Gminy Wleń, wskazanych w zgłoszeniu moich 

danych osobowych wyłącznie do celów organizacji konkursu „Najpiękniejsza posesja w Gminie Wleń” 

Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz ich poprawienia. 

 

………………………………………… 

(miejscowość, data) 

 

………………………………………………………… 

(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 



ZGODA WŁAŚCICIELI/ POSIADACZA POSESJI NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 
 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Urząd Miasta i Gminy Wleń mojego wizerunku utrwalonego podczas konkursu 

„Najpiękniejsza posesja w Gminie Wleń w 2019 r.” w dniu ………….., którego byłam/em uczestnikiem, na stronie 

www.wlen.pl oraz gminnym biuletynie w celu przedstawienia relacji oraz promocji wydarzenia. 

Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich 

danych ich poprawienia i mogę korzystać z prawa do bycia zapomnianym. 

 

 

………………………………………… 

(miejscowość, data) 

 

………………………………………………………… 

(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZGODA WŁAŚCICIELI/ POSIADACZA POSESJI NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

W PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Urząd Miasta i Gminy Wleń mojego wizerunku utrwalonego podczas konkursu 

„Najpiękniejsza posesja w Gminie Wleń w 2019 r.” w dniu ………….., którego byłam/em uczestnikiem, na portalu 

społecznościowym facebook.com/gmianwlen w celu przedstawienia relacji oraz promocji wydarzenia. 

Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich 

danych, ich poprawienia i mogę korzystać z prawa do bycia zapomnianym. 

 

 

………………………………………… 

(miejscowość, data) 

 

………………………………………………………………. 

(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Urząd Miasta i Gminy Wleń przy ul. pl. Bohaterów Nysy7, pragnie poinformować, że serwery serwisu Facebook 

znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki , gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu danych osobowych. 

Pani/Pana/ dane zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu : stworzenia kopii zapasowej, 

rejestru przetwarzania danych osobowych oraz w celach związanych z działalnością serwisu 

http://www.wlen.pl/


 


