
Regulamin konkursu 
,,Zadbaj o siedlisko bo to twoje środowisko”

1. Celem konkursu jest:
a) poprawa warunków estetycznych i higienicznych zagród wiejskich,
b) popularyzacja przykładów estetycznego zagospodarowania zagród
c) mobilizacja mieszkańców do podejmowania prac porządkowych, utrzymanie ładu i czystości, 
poprawy stanu sanitarno-higienicznego
d) działania na rzecz ochrony środowiska

2. Organizacja konkursu:
Udział w konkursie polega na zgłoszeniu uczestnictwa, poddaniu się lustracji i przeglądowi 
członkom zespołu konkursowego, który  na podstawie jednakowych kryteriów wyłoni spośród 
zgłoszonych najładniejszą zagrodę wiejską

3. Organizator konkursu
Głównym organizatorem konkursu jest Burmistrz Nowogardu

4. Udział w konkursie
W konkursie mogą brać udział rolnicy, właściciele zagrody, dzierżawcy oraz użytkownicy z Gminy 
Nowogard.

5. Terminarz konkursu
Wnioski należy złożyć do dnia 5 sierpnia 2022 roku w Urzędzie Miejskim  pok. nr 5
Wizja lokalna przedstawicieli Komisji Konkursowej połączona z oceną zagrody nastąpi od 8 
sierpnia 2022r.

6. Nagrody
Nagrody pieniężne za zajęcie pierwszych trzech miejsc według oceny komisji, w kwocie: 
I miejsce -500zł, II miejsce – 400zł, III miejsce – 300 zł

7. Kryteria oceny punktowej zagrody:
a) stan techniczny i estetyka budynków    0-35 pkt
b) ogrodzenie                                             0-15 pkt
c) utwardzenie podwórka, trawnik, wydzielenie chodników, ogród kwiatowy 0-25 pkt.
d) sposób zagospodarowania i przechowywania odpadów zwierzęcych i bytowych w aspekcie 
przepisów o ochronie środowiska             0-25 pkt
e) ogólne wrażenie                                     0-5 pkt
Razem                                                        0-105 pkt



KARTA ZGŁOSZENIA 

Zgłaszam udział w Konkursie pod nazwą ,, Zadbaj o siedlisko bo to twoje środowisko”  na 

szczeblu gminnym w roku 2022r.

Imię i nazwisko 
__________________________________________________________________________

Dokładny adres 
__________________________________________________________________________

Numer telefonu 
__________________________________________________________________________

UWAGA:
1. W miarę możliwości prosimy dołączyć kilka zdjęć posesji
2. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 5.08.2022r.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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
(Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (zwanego dalej RODO), informujemy:

1. administratorem danych osobowych jest Gmina Nowogard, reprezentowana przez Burmistrza Nowogardu, adres: Plac Wolności 1, 72-200
Nowogard, tel. 91 39 26 200, email: burmistrz@nowogard.pl 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Sławomir Kozieł, tel.531 860 802, e-mail: iodo@nowogard.pl 
3. dane osobowe przetwarzane są: 

-  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a)  RODO  -  to  jest  na  podstawie  zgody  osoby,  której  dane  dotyczą
-  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  b)  RODO  -  w  celu  realizacji  umów,  których  stroną  jest  osoba,  której  dane  dotyczą
-  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c)  RODO  -  w  celu  wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na  administratorze
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub  w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi

Dane osobowe należące do kategorii szczególnych danych osobowych wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO przetwarzane są- na podstawie
art.  9  ust.  2  lit.  a)  RODO  -  to  jest  na  podstawie  zgody  osoby,  której  dane  dotyczą
- na podstawie  art.  9 ust.  2  lit.  b)  RODO - do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w
dziedzinie  prawa  pracy,  zabezpieczenia  społecznego  i  ochrony  socjalnej,
- na podstawie art. 9 ust. 2 lit. d) RODO - dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba,
której  dane  dotyczą,  jest  fizycznie  lub  prawnie  niezdolna  do  wyrażenia  zgody
- na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na
podstawie  przepisów  prawa
- na podstawie art. 9 ust. 2 lit.  h) RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy  
-  na  podstawie  art.  9  ust.  2  lit.  h)  RODO-  gdy  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  celów  archiwalnych  w  interesie  publicznym  lub
statystycznych na podstawie przepisów prawa

4. dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa. 

5. dane  będą  przechowywane  zgodnie  z  przepisami  prawa,  w szczególności  zgodnie  z  wymogami  Ustawy z  dnia  14  lipca  1983  r.  o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów prawa.

7. w przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Gminę przepisami prawa podanie ich jest obowiązkowe, w
pozostałych przypadkach dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości realizacji umów wniosków itp.. 

8. osoba, której dane są przetwarzane,  ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

miejscowość, data                                                                                                 podpis zgłaszającego
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