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REGULAMIN KONKURSU NA „NAJPIEKNIEJSZY WIEJSKI OGÓRD  W GMINIE DYGOWO” 

§ 1 . Organizator konkursu: Wójt Gminy Dygowo 

§ 2. Cele konkursu: 

a) Propagowanie dbałości o własną posesję i ogród; 

b) Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających 

korzystny wpływ na podniesienie wyglądu i estetyki Gminy Dygowo; 

c) Wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszych ogrodów z terenu Gminy Dygowo. 

§ 3. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

a) Zapoznanie się z niniejszym regulaminem; 

b) Dostarczenie do organizatora konkursu wypełnionej karty zgłoszeniowej stanowiącej 

załącznik do niniejszego regulaminu do Urzędu Gminy Dygowo w kopercie z 

dopiskiem „Konkurs na najpiękniejszy ogród „ lub na adres mailowy 

a.salamacha@dygowo.pl ;  

Kartę można pobrać ze strony internetowej www.gminadygowo.pl , 

www.ugdygowo.pl lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Dygowo – sekretariat. 

c) Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć 3-5 aktualnych zdjęć ogrodu w formie 

cyfrowej; 

d) Zgłoszenie tylko jednego wybranego obiektu; 

e) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz 

opublikowanie jego imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, adresu ogrodu 

zgłoszonego do konkursu w celach związanych z konkursem; 

f) Wyrażenie zgody na sfotografowanie ogrodu i publikację zdjęć ogrodu oraz własnego 

wizerunku; 

g) Udostępnienie ogrodu do oceny. 

§ 4. Kategoria  Konkursu: 

Konkurs odbywa się w kategorii na Najpiękniejszy ogród. 

§ 5. Sposób realizacji Konkursu: 

- Oceny obiektów dokona powołana Komisja Konkursowa oraz mieszkańcy Gminy 

Dygowo,  głosując na portalu internetowym facebooka – portal gminadygowo.pl; 

- Każdy mieszkaniec może oddać 1 głos na 1 obiekt; 

- Komisja dokona przeglądu i oceny obiektów oraz dokumentacji pod względem 

zgodności z    regulaminem; 

- Komisja oprócz głosów oddanych przez mieszkańców oceniać będzie wizerunek 

obiektu ze zdjęć, oraz dokona oględzin zgłoszonych obiektów w terenie; 
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Komisja przy ocenie ogrodów będzie posługiwać się kartą oceny, której wzór znajduje 

się w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. Kryteriami oceny ogrodu będzie: 

Lp. Kryteria oceny Punkty 

1. Kompozycje kwiatowe (dobór kwiatów pod 
względem wysokości, koloru, gatunków) 

0-5 pkt. 

2. Rozplanowanie  obiektu 0-5 pkt. 

3. Architektura krajobrazowa –pergole, oczka 
wodne, ogrodzenia, itp. 

0-5 pkt. 

4. Ogólne wrażenie estetyczne m.in. 
pomysłowość, różnorodność, pielęgnacja 
ogrodu 

0-10 pkt. 

5. Samodzielność jego wykonania Dodatkowe 5 pkt. 

 

Zgłaszający nie jest zobowiązany do spełnienia wszystkich kryteriów.  

Maksymalna ilość możliwych punktów wynosi 30 pkt. 

§ 6. Uczestnicy: 

- W konkursie mogą brać udział wszyscy właściciele obiektów położonych przy domach 

jednorodzinnych, wielorodzinnych, blokach mieszkalnych, wspólnotach mieszkaniowych oraz 

innych obiektach prywatnych położonych w granicach administracyjnych Gminy Dygowo. 

- Zgłoszenie tylko jednego obiektu przez jedną osobę. 

- W konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy konkursu, członkowie Komisji 

konkursowej i ich rodziny. 

§ 7. Ochrona danych osobowych 

a) Administratorem Danych Osobowych uczestników konkursu w rozumieniu ustawy 

ochronie danych osobowych, na potrzeby zorganizowania i przeprowadzenia 

konkursu jest Organizator Konkursu –Wójt Gminy Dygowo 

b) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach zorganizowania i 

przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania, odbioru i 

rozliczenia nagrody oraz wydania publikacji o tematyce konkursu; 

c) Przetwarzanie danych osobowych obejmuje także publikację imienia i nazwiska 

uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje; 

d) Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania; 

e) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział 

w konkursie. 
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§ 8. Czas trwania konkursu” 

a) Termin zgłoszeń do „Konkursu na najpiękniejszy wiejski ogród w gminie Dygowo” 

trwa od 2 do 9 lipca 2020 roku. 

b) W dniach  10-14 lipca 2020 roku członkowie komisji  będą odwiedzać i fotografować 

ogrody po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z właścicielem obiektu. 

c) Głosownie mieszkańców na portalu internetowym www.faceebook.pl – profil 

Gminadygowo.pl, będzie możliwe od 15 do 22 lipca 2020 r. do godziny 23:59.  

d) Rozstrzygnięcie konkursu w dniu 24 lipca 2020 r.  

Wyniki opublikowane zostaną na stronie internetowej Urzędu Gminy Dygowo 

www.ug.dygowo.pl oraz na  www.gminadygowo.pl . Nagrodzeni o wynikach zostaną 

powiadomieni telefonicznie.  

 

§ 9. Nagrody: 

Kolejność miejsc będzie wynikała z głosów oddanych przez mieszkańców oraz z punktacji 

przyznanej przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji są ostateczne. 

Dla zwycięzców i wszystkich uczestników w konkursie przewidziane są  nagrody rzeczowe, 

które zostaną wręczone przez Wójta Gminy Dygowo.  
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