
Załącznik  

do Zarządzenia nr  22/2018 

Wójta Gminy Czarna Dąbrówka 

z dnia 13.03.2018 r. 

REGULAMIN 

KONKURSU „PIĘKNA WIEŚ 2018” 

1. Organizacja konkursu: 

Konkurs „Piękna Wieś 2018”, zwany dalej „Konkursem”, organizowany jest w kategorii „Zagroda 

nierolnicza” i dotyczy zagród położonych w granicach Gminy Czarna Dąbrówka. Organizatorem 

konkursu jest Urząd Gminy Urząd Gminy Czarna Dąbrówka. 

Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie:  www.czarnadabrowka.pl.  

Konkurs rozstrzygany jest tylko na etapie gminnym. 

2. Cele Konkursu: 

a) ochrona wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego wsi, 

b) poprawa jakości życia na terenach wiejskich, 

c) podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej wsi, 

d) aktywizacja i integracja społeczności lokalnej. 

 

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie: 

W Konkursie mogą brać udział zagrody nierolnicze. 

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie do miejscowego urzędu gminy,  

w terminie do 30 marca 2018 r. podpisanej przez właściciela zagrody karty zgłoszenia, stanowiącej 

załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu. 

4.Czas trwania Konkursu: 

Konkurs trwa do dnia 8 czerwca 2018 r.  

5. Ocena Konkursu: 

Oceny dokonuje komisja powołana przez Wójta Gminy Czarna Dąbrówka. Komisja gminna na 

podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji dokona oceny zagród w terminie do 8 czerwca 2018 r.  

Kryteria oceny zgłoszonych zagród określone są w załączniku nr 2 do Regulaminu Konkursu.  

Członkom Komisji nie przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach komisji. 

6. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas 

tegorocznych dożynek gminnych. 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu  

Konkursu „Piękna Wieś 2018” 

 
 
 

 
Karta zgłoszenia zagrody  

do Konkursu „Piękna Wieś 2018” w kategorii „Zagroda nierolnicza” 
 

Deklaruję udział w konkursie „Piękna Wieś 2018” w kategorii  
„Zagroda nierolnicza” i akceptuję Regulamin Konkursu  

 
 
 
 
 
………………………………………. 
Imię i nazwisko właściciela/właścicieli 

 
 
 
..…………………………………….. 
Telefon kontaktowy do właściciela 

 
 
………………………………………………………………………………………………. 
adres: miejscowość, ulica, nr budynku 

 
 
…..……………………………………  

Podpis właściciela/właścicieli i data 

 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych  
w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu „Piękna Wieś 2018” dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U.  
z 2016 r. poz. 922). 

 

Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Urząd Gminy Czarna Dąbrówka; 
2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu „Piękna Wieś 2018”; 
3. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
4. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu „Piękna Wieś 2018” i akceptuję 

wszystkie jego postanowienia.  
 
       

 
 
             ......................................................         ...................................................... 
                     (miejscowość, data)             (podpis) 
 

 

 



 

 

 

 
Załącznik Nr 2 do Regulaminu 
Konkursu „Piękna Wieś 2018” 

 
 
 

Kryteria oceny w Konkursie „Piękna Wieś 2018” 
„Zagroda nierolnicza” 

 
 

 

 

Lp. Kryteria oceny Punktacja 
(0-5) 

1.  Stan i estetyka budynków 

• estetyka posesji i stan budynków (elewacje, ukwiecenie balkonów, stan 
techniczny) 

 
0-5 

 

2.  Estetyka siedliska 

• ład i porządek w obejściu 

• część rekreacyjno-ozdobna (drzewa, krzewy, zieleń, kwiaty, aranżacja) 
 

 
0-5 

3.  Obiekty sanitarne (przydomowa oczyszczalnia ścieków, szambo, zbiornik na 
odpady, kompostownik) 

• lokalizacja 

• zabezpieczenie.  
 

 
0-5 

Łączna liczba punktów: 0-15 
 

  


