
Zal^cznik Nr 1
do Zarz^dzenia Nr 30/2016
Wojta Gminy Wielgie
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Regulamin Konkursu
„Najbardziej zadban^ zagrodf" w 2016 roku

na terenie Gminy Wielgie

§1
Cele Konkursu

1. Propagowanie wsrod wtascicieli gospodarstw rolnvch poczucia estetyki, ladu i
porz^dku na terenie zagrody.

2. Zach^cenie do poprawy wyglqdu nieruchomosci rolnych.
3. Promowanie pomyslowosci oraz nowych rozwi^zan wpiywaj^cych na wygl^d i

estetyk^ zagrody oraz stan otaczaj^cego srodowiska.
4. Wyroznienie wlascicieli gospodarstw rolnych za zaangazowanie w poprawy

wizerunku gminy Wielgie.

§2
Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Urz^d Gminy w Wielgiem, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie,
tel. 0-54 289 -73 80 wew. 44, gmina@wielgie.pl.

§3
Komisja konkursu
W sklad Komisji wchodz^ osoby i przedstawiciele instytucji, ktdrych powoluje Wojt Gminy
Wielgie na podstawie zarz^dzenia.

§4
Terminy

1. Zgtaszanie uczestnikdw - wiascicieli gospodarstw rolnych - do Konkursu: do dnia 5
sierpnia 2016 r.

2. Termin ogl^dzin zgloszonych zagrdd zostanie ustalony telefonicznie z ich
wiascicielami.

3. Rozstrzygni^cie Konkursu: Dozynki Gminne 21 sierpnia 2016 roku.
4.

§5
Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Warunkiem udzialu w Konkursie jest pisemne zgloszenie zagrody na karcie
zgloszeniowej (zal^cznik nr 1 do regulaminu) przez jej wlasciciela lub osob?
upowaznionq przez wlasciciela - w terminie do dnia 5 sierpnia 2016 r.

2. Karta zgloszeniowa oraz regulamin s^ dost^pne w Urz^dzie Gminy w Wielgiem, ul.
Starowiejska 8, (pok. nr 8) oraz na stronie internetowej gminy www.wielgie.pl.

3. Zgloszenie do Konkursu jest rownoznaczne ze zgodq na ogl^dziny nieruchomosci,
zgod^ na przetwarzanie danych osobowych do celow konkursowych oraz zgod^ na
podanie do publicznej wiadomosci (strona intemetowa gminy Wielgie itp.) informacji
na temat posiadanej nieruchomosci oraz fotografii zagrody.

4. Zgloszenia do Konkursu mozna dostarczyc osobiscie, lub poczt^ na adres: Urz^d
Gminy Wielgie, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie.

5. Zlozenie zgloszenia jest rownoznaczne z akceptacj^ warunkow Konkursu.



§6
Kryteria oceny
Komisja konkursowa powolana przez Wojta Gminy Wielgie dokona oceny kazdej zagrody
pod wzgl^dem:
- utrzymania czystosci i porz^dku na terenie zagrody;
- wrazenia estetycznego;
- wkladu pracy wiasnej wlozonej w utrzymanie nieruchomosci;
- utrzymania sprz^tu rolniczego;
- funkcjonalnego powi^zanie obiektow zagrody wiejskiej;
- stanu technicznego ogrodzenia i budynkow gospodarczych.

§7
Nagrody
Komisja Konkursowa dokona selekcji nadestanych wnioskow i nada tytui
„Najbardziej zadbanej zagrody" w 2016 roku na terenie Gminy Wielgie
Nominowani uczestnicy otrzymaj^ podzi^kowanie za udziat w konkursie.

§8
Sprawy organizacyjne
1. Uroczyste rozstrzygni^cie konkursu „Najbardziej zadban^ zagrody" w 2016 roku
na terenie Gminy Wielgie nast^pi 21 sierpnia 2016 r. podczas Gminnych Dozynek.
2. Szczegoiowych informacji o zasadach uczestnictwa w konkursie na „Najbardziej zadbanq
zagroda" w 2016 roku na terenie Gminy Wielgie udziela organizator: Urz^d Gminy Wielgie
ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie, tel. 0-54 289-73-80 wew. 44, gmina@wielgie.pl (p.
Agnieszka Ortowska - Olewinska).
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Mingr TcideusM^iewidrski



Zalacznik nr 1

do Regulaminu konkursu na
"Najbardziej zadban^ zagrod?" w 2016 roku

na terenie Gminy Wielgie

KARTA ZGLOSZENIA DO KONKURSU

,NAJBARDZIEJ ZADBAN4 ZAGROD^" W 2016 ROKU
NA TERENIE GMINY WIELGIE

1. DANE OSOBOWE KANDYDATA ZGLOSZONEGO DO KONKURSU:

Imi^ i
nazwisko

Adres:

Tel. fax

2. INFORMACJE OGOLNE

powierzchnia gospodarstwa
produkcja zwierz^ca : TAK NIE

NAZWAINSTYTUCJI, FIRMY, OSOBYINDYWIDUALNEJ, ZGLASZAJACEJ
ROLNIKA DO KONKURSU:

Pelna

nazwa:

Adres:

3. Oswiadczenie zgody:
a) Oswiadczam, ze zapoznatem si? z reguiaminem konkursu i akceptuj? jego warunki.
b) Wyrazam zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w niniejszej
karcie zgloszenia, przez Urz^d Gminy Wielgie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Z 2015 r., poz. 2135 ze zm.)
c) Wyrazam zgod? na sfotografowanie i umieszczenie zdj?c z wizerunkiem mojej zagrody
na stronie intemetowej oraz danych osobowych (imi?, nazwisko, miejsce zamieszkania ) w
zakresie rozstrzygni?cia konkursu.

(podpis kandydata) (podpis zglaszajqcego)


