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Regulamin Gminnego konkursu na: „Najładniejszy ogródek 

przydomowy i najbardziej zadbane gospodarstwo rolne w 2019 roku” 

 

I. Cel konkursu: 

Zachęcanie mieszkańców gminy do poprawienia estetyki zabudowy ogrodów oraz estetyki i 

warunków higieniczno – sanitarnych zagród wiejskich, ogrodów i działek. Konkurs powinien 

skłaniać mieszkańców do podejmowania lub kontynuowania prac porządkowych oraz 

organizacyjno – technicznych w zakresie poprawy warunków ochrony środowiska naturalnego i 

bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym.  

II. Uczestnicy konkursu:  

 Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy Gminy Gościeradów  

III. Organizacja konkursu: 

Kategorie konkursu 

 Najładniejszy ogródek przydomowy 

 Najbardziej zadbane gospodarstwo rolne 

IV. Organizator konkursu 

 Wójt Gminy Gościeradów. 

V. Udział w konkursie 

1. W konkursie mogą brać udział właściciele ogródków przydomowych i gospodarstw rolnych 

z terenu Gminy Gościeradów, za wyjątkiem laureatów z 3 ostatnich lat. 

2. Warunkiem udziału jest zgłoszenie uczestnictwa i wypełnienie deklaracji wg wzoru 

stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu do dnia 21 czerwca 2019r. do godz. 

14.30. Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy Gościeradów, pokój nr 14.  

VI. Termin konkursu 
Konkurs rozstrzygnięty zostanie przez Członków Gminnej Komisji Konkursowej w dniu  24 

czerwca 2019 r. (objazd ogródków i gospodarstw rolnych rozpocznie się od godziny 9.00). 

VII. Kryteria oceny:  
1. Ogródek przydomowy: 

 Ogólne zagospodarowanie, 

 Wrażenia estetyczne, 

 Oryginalność i pomysłowość 

 Dobór roślin sprzyjających pszczołom oraz różnorodność. 

2. Gospodarstwo rolne: 

 Ogólne zagospodarowanie,  

 Czystość i porządek, 

 Stan techniczny obiektów i urządzeń. 
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VIII.   Nagrody 
1. Za wyróżnione w konkursie ogródki i gospodarstwa przyznane zostaną nagrody pieniężne i 

dyplomy podczas Dożynek Gminnych w Suchodołach w dniu 18 sierpnia br.    

2. Planuje się przyznać nagrody odpowiednio za I, II, III miejsce. Dodatkowo możliwe jest 

przyznanie wyróżnień.  

3. Gminna Komisja Konkursowa ma prawo do innego podziału nagród, a jej werdykt jest 

ostateczny. 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 

dotyczy bezpośredniego zbierania danych  

Zgodnie z art. 13 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 

(RODO) 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Gościeradów - Gmina 

Gościeradów z siedzibą w Gościeradowie Ukazowym 61, tel. 15 838 11 05,  

adres e-mail: poczta@goscieradow.pl  

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Czerw, adres e-mail iod@goscieradow.pl, adres 

do korespondencji: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61  

23-275 Gościeradów 

3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody – w celu: promocji konkursu na 

stronie internetowej gminy oraz profilu Fb gminy, gazecie Wieści Gościeradowskie. 

W każdej chwili przysługuje Panu/i prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą odbiorcy uprawnieni zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres funkcjonowania strony internetowej 

gminy oraz profilu Fb gminy. 

6.  Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych i prawo do cofnięcia zgody. 

7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 
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8. Podanie Pana/i danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem Pana/i  

w konkursie na „Najładniejszy ogródek przydomowy w 2019 roku”. Konsekwencją 

niepodania danych jest uniemożliwienie realizacji celu dla którego udzielana jest zgoda.  

9. Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym 

profilowaniu). 

10. Pana/i dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci imienia, 

nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu oraz wizerunku przez Administratora -  Gminy 

Gościeradów z siedzibą w Gościeradowie Ukazowym 61 w celu: promocji konkursu na stronach 

internetowych gminy, gazecie Wieści Gościeradowskie.  

2. Uczestnik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne  

z prawdą. 

3. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym  

z informacją o celu przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 

danych osobowych i prawie ich sprostowania. 

 

 


