Załącznik
do zarządzenia Nr 86/2019
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 28 maja 2019 r.

Miejski konkurs „Rodzinny Ogród Działkowy” oraz „Działka roku 2019”
Celem konkursu jest propagowanie działań proekologicznych oraz pozytywne kształtowanie postaw
mieszkańców Pruszcza Gdańskiego. Urządzanie i utrzymywanie zadrzewień, zakrzewień oraz
produkcja własnych ekologicznych produktów to przedsięwzięcia, dzięki którym mieszkańcy
rozwijają i promują zasadę zrównoważonego rozwoju.
1. Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, jako Organizator konkursu ogłasza miejski konkurs
pn. „Rodzinny Ogród Działkowy” oraz „Działka roku 2019”.
2. Oceniane będą Rodzinne Ogrody Działkowe oraz indywidualne działki na poszczególnych
Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
3. Komisja Konkursowa w oparciu o zgłoszone oraz sporządzone na podstawie przeglądu materiały
dokona oceny i przedstawi wyniki konkursu.
4. Przegląd działek zostanie przeprowadzony w terminie 1 - 5 lipca 2019 r. Dopuszcza się zmianę
terminu przeglądu działek ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, sytuacje losowe lub
inne sytuacje niezależne od wcześniejszych ustaleń Komisji konkursowej.
5. Na podstawie protokołów z oględzin i wniosków Komisji konkursowej zostaną wyłonieni laureaci
konkursu.
6. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora.
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lokalnej prasie oraz zamieszczone na stronie internetowej
urzędu.
Regulamin miejskich konkursów „Rodzinny Ogród Działkowy” oraz „Działka roku 2019 r.”
Patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz i Przewodnicząca Rady Miasta Pruszcz Gdański.
Uczestnikami konkursu są Rodzinne Ogrody Działkowe położone na terenie miasta Pruszcz Gdański
oraz indywidualni użytkownicy działek położonych na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
§1
1. Zgłoszenia do konkursu, dokonywane przez Prezesa Rodzinnego Ogrodu Działkowego
przyjmowane są w formie pisemnej w terminie do 21 czerwca 2019 r. w sekretariacie Urzędu
Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20.
2. W konkursie nie mogą brać udziału użytkownicy działek, którzy byli laureatami konkursu
w ostatnich dwóch latach.
§2
1. Zgłoszenie, o którym mowa w § 1, winno zawierać imię, nazwisko oraz adres i numer telefonu
osoby zgłaszającej oraz użytkownika działki, numer działki, nazwę i adres ROD, na terenie którego
jest ona położona.
2. Indywidualne działki zgłaszają do konkursu Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych
po wcześniejszym przeglądzie wstępnym na terenie swoich ogrodów.
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3. Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych, mogą zgłosić maksymalnie do trzech indywidulanych
działek, z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego, na którym sprawują Zarząd.
4. Burmistrz Pruszcza Gdańskiego powoła Komisję konkursową składającą się z przedstawicieli:
Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Pruszcz Gdański oraz Referatu Gospodarki
Komunalnej Urzędu Miasta.
5. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich uczestników konkursu.
Od decyzji Komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.

§3
1. Komisja konkursowa, na podstawie zgłoszeń i złożonych materiałów ustali harmonogram
przeglądu działek.
2. Oceny indywidulanych działek dokonuje się w obecności upoważnionej do tego celu osoby,
tj. Prezesa Rodzinnego Ogrodu Działkowego lub użytkownika indywidulanej działki podlegającej
ocenie.
3. Komisja konkursowa, na podstawie protokołów z przeglądów poszczególnych działek, dokona
rozstrzygnięcia konkursu ustalając laureatów w konkursie.
§4
W ramach konkursu oceniany jest Rodziny Ogród Działkowy. W ocenie całego ogrodu brane pod
uwagę są następujące elementy:
L.p.
Kryterium
Punktacja
1.
Ilość i rodzaj inwestycji wykonanych od poprzedniego przeglądu ogrodu
0 - 2 pkt
2.
Wielkość nakładów finansowych w przeliczeniu na jednego użytkownika
0 - 2 pkt
działki przeznaczanych na utrzymanie ogrodu,
3.
Stopień pokrycia dachów altan eternitem
0 - 2 pkt
4.
Stan i estetyka ścieżek na terenie ogrodu
0 - 2 pkt
5.
Prawidłowo prowadzona gospodarka odpadami
0 - 3 pkt
6.
Prawidłowo prowadzona gospodarka nieczystościami ciekłymi
0 - 1 pkt
Razem 0 - 12 pkt
§5
W ramach konkursu indywidulane działki oceniane są przez Komisję konkursową zgodnie
z kryteriami:
L.p.
Kryterium
Punktacja
0 - 2 pkt
1. Czystość, estetyka i porządek na działce
2. Estetyka i stan techniczny altany (zastosowane elementy upiększające,
0 - 2 pkt
konserwacja i funkcjonalność altany)
0 - 2 pkt
3. Mała architektura na działce (płotki, murki, pergole, oczka wodne)
4. Część wypoczynkowa działki: estetyka zastosowanych roślin ozdobnych,
sposób zagospodarowania terenu pod wypoczynek lub
Część produkcyjna (różnorodność drzew i krzewów owocowych, stosowna 0 - 2 pkt
odległość nasadzeń od granic działki, prawidłowa pielęgnacja roślin,
odpowiedni dobór gatunków, prawidłowa uprawa).
5. Ekologia na działce (np. prawidłowo prowadzona pryzma kompostowa, domki
0 - 2 pkt
i karmiki dla ptaków, wykorzystanie wody deszczowej).
Razem 0 - 10 pkt
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§6
Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych uczestników konkursu będą gromadzone
i wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie do celów związanych z organizacją konkursu.
Przystępując do Konkursu, każdy Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych (zgodnie z przepisami 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 (określane jako „RODO”), tylko i wyłącznie do celów
niniejszego konkursu (w przypadku Zwycięzcy, dane dotyczące imienia i nazwiska oraz szkoły
i klasy, do której uczęszcza zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatora),
na co Uczestnik konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych jest: Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego reprezentuje Gminę Miejską Pruszcz Gdański i jest
kierownikiem Urzędu Miasta. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał
Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych
osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail iod@pruszcz-gdanski.pl.
§7
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie ona na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Konkursie, a także do przerwania Konkursu lub jego zakończenia
bez dokonania wyboru Laureatów konkursu, w każdym momencie, bez podawania przyczyn.
Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe)
poniesione przez Uczestnika Konkursu bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem
w Konkursie.
Do spraw nie ujętych w niniejszym regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego.
Ewentualne spory związane z Konkursem rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd właściwy
dla miejsca siedziby Organizatora.
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