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REGULAMIN Powiatowego Konkursu „Piękna Wieś 2022” 

/Obowiązuje łącznie z  Regulaminem Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2022”/ 

1. Postanowienia ogólne 

1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Powiatowy Konkurs „Piękna 

Wieś 2022”, zwany dalej Konkursem. 

1.2 Organizatorem Konkursu jest Starosta Kartuski, zwany dalej Organizatorem,                             

w partnerstwie z: 

- urzędami gmin z terenu Powiatu Kartuskiego, 

- Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Zespołem Terenowym w 

Kartuzach; 

- Pomorską Izbą Rolniczą w Gdańsku, Radą Powiatową w Kartuzach. 

1.3 O przeprowadzeniu etapu gminnego i wojewódzkiego Konkursu decydują jednostki 

samorządu terytorialnego województwa pomorskiego. Za organizację tych etapów pod 

względem merytorycznym i finansowym odpowiadają jednostki samorządu terytorialnego. 

1.4 Ogłoszenie o Konkursie wraz z Regulaminem dostępne będzie w Biuletynie Informacji 

Publicznej Starostwa Powiatowego w Kartuzach oraz na stronie internetowej Powiatu 

Kartuskiego. 

2. Cel Konkursu 

2.1. Cele konkursu to: 

2.1.1. Ochrona i poprawa stanu środowiska, ochrona wartości krajobrazu przyrodniczego 

oraz kulturowego wsi; 

2.1.2. Podniesienie świadomości ekologicznej oraz poprawa jakości życia mieszkańców wsi; 

2.1.3. Promocja rolnictwa ekologicznego i tradycyjnych wyrobów rolniczych na obszarów 

wiejskich; 

2.1.4. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej; 

2.1.5. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie 

rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat. 

3. Adresaci Konkursu 

3.1. Kategoria „Wieś” : 

3.1.1. Dotyczy wsi położonych w granicach Powiatu Kartuskiego. 

3.1.2. Wyklucza się udział wsi, w których mieści się siedziba gminy oraz laureatów I miejsc 

zdobytych w finałach powiatowych, którzy zostali jednocześnie laureatami I, II lub III 

miejsca w finałach wojewódzkich w poprzednich 5 edycjach Konkursu. Na ich miejsce 

wchodzą następni w kolejności laureaci gminni. 

3.2. Kategoria „Zagroda”: 
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3.2.1. Dotyczy zagród położonych w granicach Powiatu Kartuskiego; 

3.2.2. Wyklucza się udział zagród, które nie stanowią siedlisk czynnych gospodarstw 

rolnych (będących miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika i jego rodziny) oraz 

laureatów I miejsc zdobytych w finałach powiatowych, którzy zostali jednocześnie 

laureatami I, II lub III miejsca w finałach wojewódzkich  w poprzednich 5 edycjach 

Konkursu. 

4. Warunki udziału w Konkursie 

4.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest prawidłowe i terminowe złożenie wymaganych 

dokumentów we właściwym miejscowo urzędzie gminy. 

4.1.1. Formularz zgłoszenia dla kategorii „Wieś” stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu; 

4.1.2. Formularz zgłoszenia dla Kategorii „Zagroda” stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

5. Przebieg Konkursu 

5.1. Konkurs przebiega w trzech etapach. Na każdym etapie obowiązuje ta sama karta 

zgłoszenia. Oceny zgłoszeń dokonują komisje: 

5.1.1. Gminne, które w terminie do 1 czerwca 2022 roku zgłaszają do eliminacji 

powiatowych laureatów I miejsc, przekazując formularze zgłoszeń oraz załączniki 

określone w pkt 5.2 do Starostwa Powiatowego w Kartuzach, Wydziału Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska. 

5.1.2. Komisja Powiatowa, która w terminie do 18 lipca 2022 roku zgłosi do eliminacji 

wojewódzkich laureatów I miejsc, przekazując formularze zgłoszeń oraz załączniki 

określone w pkt 5.2 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

5.2. Zgłoszenia do eliminacji powiatowych, a następnie wojewódzkich są przesyłane w formie 

elektronicznej i zawierają wyłącznie: 

5.2.1. formularz zgłoszenia odpowiednio dla wsi i/lub zagrody lub kopię potwierdzoną za 

zgodność; 

5.2.2. Opis wsi i/lub zagrody odpowiadający kryteriom Konkursu (nie więcej niż 1 strona 

A4); 

5.2.3. Prezentację wsi i/lub zagrody (pdf) zawierającą nie więcej niż 30 slajdów. 

5.3. Zgłoszenia zawierające błędy formalne nie będą poddane ocenie merytorycznej. 

Poprzez błędy formalne rozumie się m.in. niewłaściwy formularz, brak wypełnienia 

wszystkich pól, brak podpisu, brak załączników, wpływ po terminie wskazanym w punkcie 

5.1.1. i punkcie 5.1.2. Organizator nie ma obowiązku wzywania celem uzupełnienia braków 

formalnych. 

5.4. Do etapu powiatowego, może być zgłoszona wyłącznie jedna wieś i/lub zagroda z danej 

gminy, zaś do etapu wojewódzkiego wyłącznie jedna wieś i/lub zagroda z danego powiatu. 
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5.5. Oceny merytorycznej zgłoszeń dokona Komisja Konkursowa powołana przez Starostę 

Kartuskiego. 

5.6. Kryteria oceny merytorycznej określone są w: 

5.6.1. załączniku nr 3 do Regulaminu dla kategorii „Wieś”; 

5.6.2. załączniku nr 4 do Regulaminu dla kategorii „Zagroda”. 

6. Nagrody 

6.1. Komisja Konkursowa wyłoni laureatów I- III miejsca oraz wyróżnień obu kategorii. 

Wysokość nagród przedstawiać się będzie następująco: 

6.1.1. Kategoria „Wieś”: I miejsce otrzyma 10 000 zł, II miejsce otrzyma 7 000 zł,                          

III miejsce otrzyma 4 000 zł oraz wyróżnienia po 1 000 zł każde; 

6.1.2. Kategoria „Zagroda”: I miejsce otrzyma 2 000 zł, II miejsce otrzyma 1 500 zł,                    

III miejsce otrzyma 1 000 zł oraz wyróżnienia po 500 zł każde. 

6.1.3. Łączna pula nagród wynosi maksymalnie 29 000 zł. 

6.2. Laureaci w kategorii „Wieś” są zobowiązani do poinformowania lokalnej społeczności o 

udziale w Konkursie i otrzymanej nagrodzie. 

6.3. Organizator dopuszcza nieprzyznanie tytułu laureatów i/lub wyróżnień. 

6.4. Decyzje Komisji Konkursowej są wiążące i ostateczne. 

7. Ochrona danych osobowych 

7.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie 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 - RODO informuję, że: 

7.2 Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Starosta Kartuski, z siedzibą ul. 

Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: 

srodowisko@kartuskipowiat.com.pl , tel. (58) 684-01-39; 684-02-69 i tel. kom. 605-527-

500. 

7.3 Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@kartuskipowiat.pl lub tel. kom. 

534-086-656. 

7.4 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji Konkursu na podstawie art. 6 

ust. 1 e) RODO (tj. interesu publicznego) w związku ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528); archiwizacji na podstawie art.6 

ust. 1 c) RODO (tj. obowiązku prawnego) zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; publikacji danych zgodnie z udzieloną 

zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO. 
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7.5 Pani /Pana dane będziemy przekazywać innym podmiotom, którym zlecimy usługi związane 

z przetwarzaniem danych osobowych (np. podmiotom wykonującym usługi 

informatyczne).Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko 

zgodnie z naszymi poleceniami. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną 

Pani/Pana dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub 

publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. 

7.6 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia 

obowiązującego nas okresu archiwizacji. 

7.7 Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

Zgodę można wycofać w każdym czasie Konkursu wysyłając e-mail na adres: 

srodowisko@kartuskipowiat.com.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

7.8 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7.9 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udziału w Konkursie. Jest 

Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie brak możliwości udziału w Konkursie. 

8. Postanowienia końcowe 

8.1. Zabronione jest naruszanie praw autorskich w zakresie przekazanej w ramach zgłoszenia do 

Konkursu prezentacji oraz dokumentacji fotograficznej. 

8.2. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na publikację zdjęć oraz nieodpłatne 

powielanie i wykorzystywanie do celów informacyjnych i marketingowych związanych z 

działaniami promującymi Konkurs. 

8.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu i 

zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu w 

miejscach, w których uprzednio opublikował Regulamin Konkursu. Zmiany w Regulaminie 

nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami. 

8.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania, 

zawieszenia lub odwołania z ważnych przyczyn. 

8.5. Organizator może przewidzieć wizytację zgłoszonych wsi i/lub zagród w terenie przez 

Komisję konkursową, biorąc jednak pod uwagę bezpieczeństwo zdrowotne. Organizator 

zastrzega sobie prawo do dokonania oceny zgłoszonych wsi i zagród na podstawie zgłoszeń 

oraz załączników. 

8.6. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Formularz zgłoszenia 

 w ramach Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2022” 

kategoria „Wieś” 

Dane zgłaszającego (wypełnia zgłaszający) 

1. Nazwa wsi, gmina, powiat: 

2. Imię i nazwisko osoby do kontaktu: 

3. E-mail oraz numer telefonu: 

Oświadczenia i zgody 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2022” 

i akceptuję wszystkie jego postanowienia oraz że nadesłana prezentacja/zdjęcia nie naruszają 

praw autorskich i dobrych obyczajów na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062 t.j.) 

Data oraz podpis zgłaszającego  

(należy złożyć odręcznie) 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1) Mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania. 

2) Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych. 

3) Podanie przeze mnie danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie, 

a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie. 

 

Data oraz podpis zgłaszającego  

(należy złożyć odręcznie) 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

Formularz zgłoszenia 

 w ramach Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2022” 

kategoria „Zagroda” 

Dane zgłaszającego (wypełnia zgłaszający) 

1. Imię i nazwisko właściciela/właścicieli: 

2. Miejscowość, gmina, powiat: 

3. E-mail oraz numer telefonu: 

Oświadczenia i zgody 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2022” 

i akceptuję wszystkie jego postanowienia oraz że nadesłana prezentacja/zdjęcia nie naruszają 

praw autorskich i dobrych obyczajów na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062 t.j.) 

Data oraz podpis zgłaszającego/zgłaszających  

(należy złożyć odręcznie) 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1) Mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania. 

2) Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych. 

3) Podanie przeze mnie danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie, 

a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie. 

 
Data oraz podpis zgłaszającego/zgłaszających 

(należy złożyć odręcznie) 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu 

Kryteria oceny kategoria ”Wieś” 

1. Ogólny wygląd wsi 0-5 pkt 

 Infrastruktura techniczna i architektura wsi 

 Estetyka posesji i stan budynków 

 Stan utrzymania terenów zielonych 

2. Dbałość o stan środowiska przyrodniczego 0-5 pkt 

 Gospodarka odpadowa 

 Zasoby środowiska i ich zagospodarowanie 

 Formy ochrony przyrody i ich oznakowanie 

 Odnawialne źródła energii 

 Miejsca sprzyjające zachowaniu bioróżnorodności 

4. Ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego wsi i charakteru 
wiejskiego 0-5 pkt 
 
 Stan i oznakowanie obiektów zabytkowych i tradycyjnych 

 Harmonijne wpisanie nowej zabudowy w krajobraz wsi 

 Upowszechnianie elementów tradycji miejscowych oraz ich promocja 

 Jakość rozwiązań modernizacyjnych 

4. Formy aktywizacji i zaangażowanie społeczności lokalnej 0-5 pkt 

 Przestrzeń integracyjno- rekreacyjna 

 Cykliczne wydarzenia społeczno-kulturalne, aktywność promocyjna 

 Inicjatywy lokalne i ponadlokalne (np. konkursy, projekty) 

 Plan rozwoju wsi (wspólna wizja i jej realizacja) 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu 

Kryteria oceny kategoria ”Zagroda” 

1. Stan techniczny, ład i porządek siedliska 0-5 pkt 

 Estetyka posesji i stan budynków 

 Stan utrzymania terenów zielonych 

 Zagospodarowanie części produkcyjnej 

2. Dbałość o stan środowiska przyrodniczego 0-5 pkt 

 Gospodarka odpadowa, w tym składowanie/przechowywanie nawozów 

naturalnych, biogospodarka 

 Rozwiązania energooszczędne, chroniące zasoby środowiska naturalnego (np. 

zieleń osłonowa, powierzchnie biologicznie czynne, OZE, wykorzystywanie wody 

opadowej) 

 Zagospodarowanie ścieków 

 Miejsca sprzyjające zachowaniu bioróżnorodności 

3. Pielęgnowanie tradycji miejsca 0-5 pkt 

 Harmonijne wpisanie nowej zabudowy w otaczający krajobraz 

 Działania modernizacyjne zachowujące charakter miejsca 

 Zastosowanie rodzimych gatunków roślin 

 Utrzymywanie tradycyjnych elementów zagospodarowania zagrody 

 Rodzaj, skala i zakres produkcji rolniczej 

 Dodatkowa działalność okołorolnicza (agroturystyka, RHD, zagroda edukacyjna) 


