
Zarządzenie Nr 34/2021 
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 

z dnia 22 kwietnia 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia konkursu na 

,,Najpiękniejszy ogród i przedogródek w Gminie Mińsk Mazowiecki" 

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713) - zarządzam, co następuje: 

§ 1 
W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi, ogłaszam konkurs 
na najpiękniejszy ogród i przedogródek w Gminie Mińsk Mazowiecki. 
Konkurs jest powtarzalny w latach 2021- 2023. 

§2 
Terminy konkursu, przeprowadzanego w danym roku kalendarzowym, znajdują się 
w Regulaminie, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§3 
Powołuję Komisję Konkursową do oceny zgłoszeń w następującym składzie: 
1. Elżbieta Roguska - Przewodnicząca. 
2. Andrzej Jaworski - zastępca Przewodniczącego. 
3. Anna Zabłocka - Członek 

§4 
Komisja działa zgodnie z Regulaminem konkursu na „Najpiękniejszy ogród 
i przedogródek w Gminie Mińsk Mazowiecki", stanowiący załącznik Nr 2 
do niniejszego zarządzenia. 

§5 
Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mińsk 
Mazowiecki. 

§6 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§7 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 34/2021 
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 
z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 
na „Najpiękniejszy ogród i przedogródek w Gminie Mińsk Mazowiecki" 

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi, Wójt Gminy Mińsk 
Mazowiecki zaprasza do udziału w konkursie na „Najpiękniejszy ogród 
i przedogródek w Gminie Mińsk Mazowiecki". 

Celem konkursu jest upowszechnienie postaw i działań proekologicznych wśród 
społeczności gminnej oraz budowanie poczucia wspólnej odpowiedzialności 
za Ziemię, poczynając od dbałości o swoje najbliższe otoczenie, jednocześnie 
zwiększając walory estetyczne i wizerunkowe poszczególnych miejscowości, 
co w konsekwencji uatrakcyjnia wizerunek całej gminy. 

Lista laureatów wraz ze zdjęciami zgłoszonych w konkursie posesji (ogrodów 
i przedogródków) będą podlegać publikacji na stronie internetowej gminy, 
w prasie lokalnej i na koncie Facebook Gminy Mińsk Mazowiecki. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie, w danym roku kalendarzowym, jest złożenie 
karty zgłoszeniowej, stanowiącej Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 34/2021 z dnia 
22.04.2021 r. ,oraz dostarczenie jej do Organizatora w terminie do dnia 15 września 
danego roku: 

• osobiście do siedziby Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, 
ul. Józefa Chełmońskiego 14 lub 

• wysłać pocztą elektroniczną na adres gmina@minskmazowiecki.pl 
- wpisując w tytule wiadomości nazwę konkursu. 

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową dostępne są na stronie internetowej 
urzędu gminy pod adresem: www.minskmazowiecki.pl. 

Autorzy najlepszych aranżacji, w dwóch kategoriach - najpiękniejszy ogród i 
przedogródek w Gminie Mińsk Mazowiecki, otrzymają bony podarunkowe, zgodnie 
z wartością wskazaną w regulaminie konkursu, pkt 9 i 1 O zapisu Regulaminu. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 30 września danego roku. 

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: Anna Zabłocka, tel: 25 756 25 13, 
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl. Prosimy o wskazanie nazwy konkursu w tytuł 
wiadomości e-mail. 



Załącznik Nr 2 do 
Zarządzenia Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 
Nr 34/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

REGULAMIN KONKURSU 
na „Najpiękniejszy ogród i przedogródek w Gminie Mińsk Mazowiecki" 

1. Cele konkursu: 
• W ramach Międzynarodowego Dnia Ziemi, obchodzonego corocznie 

22 kwietnia, pragniemy upowszechnić postawy i działania proekologiczne 
wśród społeczności gminnej oraz budować poczucie wspólnej 
odpowiedzialności za Ziemię poczynając od dbałości o najbliższe otoczenie, 

• podniesienie walorów estetycznych Gminy Mińsk Mazowiecki 
oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie jej wizerunku, 

• kształtowanie podstawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę 
i wizerunek własnej posesji i miejscowości, 

• promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych ogrodów. 

2. Organizator konkursu: 
Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki 

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
• Ogród - rozumie się przez to teren przeznaczony do uprawy roślin należący 

do mieszkańca Gminy Mińsk Mazowiecki. 
• Przedogródek - rozumie się przez to teren frontowy pomiędzy domem 

a przestrzenią wspólną dla społeczności. 

4. Komisja konkursowa: 
Konkurs przeprowadzi i oceniać będzie komisja konkursowa w składzie 
ustalonym przez Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki. Komisja będzie oceniać 
ogrody według następujących kryteriów: 
a) wrażenie estetyczne: 1 - 5 pkt 
b) trawniki i ich utrzymanie: 1 -5 pkt 
c) kwietniki, skalniaki. Zadrzewienia: 1-5 pkt 
d) część wypoczynkowo-ozdobna (mała architektura): 1 -5 pkt 
e) pomysłowość i funkcjonalność ogrodu: 1 - 5 pkt 
f) otoczenie ogrodu: l-5pkt 
g) wykorzystanie wody ze zbiorników retencyjnych: l-5pkt. 

5. Uczestnicy konkursu: 
• w konkursie mogą brać udział wszyscy właściciele/użytkownicy ogrodów 

położonych administracyjnie na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki 
(z wyłączeniem osób, które brały udział w tym konkursie w roku poprzednim), 

• zgłoszenia dokonuje właściciel/użytkownik ogrodu na podstawie karty 
zgłoszeniowej, wraz z oświadczeniem, że wyraża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych przez organizatora konkursu, tj. publikację imienia i 
nazwiska oraz miejsca zamieszkania wraz z publikacją zdjęć ogrodu, 



• w konkursie nie mogą brać udziału członkowie komisji oceniającej ani 
członkowie rodzin zamieszkujący wspólnie w gospodarstwie domowym 
z członkiem komisji. 

6. Tryb zgłaszania: 
• warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie karty zgłoszeniowej, 

stanowiącej Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 34/2021 z dnia 22.04.2021 r. , 
• do zgłoszenia należy dołączyć fotografie w formie cyfrowej lub papierowej nie 

mniejszej niż 10x15, przedstawiające ogród w różnych porach kwitnienia 
roślin, 

• karty zgłoszeniowe należy składać osobiście do dnia 15 września w siedzibie 
Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki lub wysłać pocztą elektroniczną na adres 
gmina@minskmazowiecki.pl - wpisując w tytule wiadomości nazwę konkursu. 

7. Terminy: 
w roku 2021 

• termin składania zgłoszeń do dnia 15 IX 2021 r. 
• oględziny w terenie: od 15 do 30 IX 2021 r. (jeżeli zajdzie potrzeba) 
• rozstrzygnięcie konkursu do dnia 30 IX 2021 r. 
• oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz przyznanie wyróżnień 

nastąpi podczas Sesji Rady Gmin, przypadającej w październiku 2021 r. 

w roku 2022 
• termin składania zgłoszeń do dnia 15 IX 2022 r. 
• oględziny w terenie: od 15 do 30 IX 2022 r. (jeżeli zajdzie potrzeba) 
• rozstrzygnięcie konkursu do dnia 30 IX 2022 r. 
• oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz przyznanie wyróżnień 

nastąpi podczas Sesji Rady Gmin, przypadającej w październiku 2022 r. 

w roku 2023 
• termin składania zgłoszeń do dnia 15 IX 2023 r. 
• oględziny w terenie: od 15 do 29 IX 2023 r. (jeżeli zajdzie potrzeba) 
• rozstrzygnięcie konkursu do dnia 29 IX 2023 r. 
• oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz przyznanie wyróżnień 

nastąpi podczas Sesji Rady Gmin, przypadającej w październiku 2023 r. 

8. Promocja wyników konkursu: 
• ogłoszenie, regulamin, przebieg konkursu oraz lista laureatów wraz ze 

zdjęciami zgłoszonych w konkursie posesji ( ogrodów i przedogródków) będą 
publikowane na stronie internetowej gminy, w prasie lokalnej i na koncie 
Facebook Gminy Mińsk Mazowiecki, 

• nagrodzeni zostaną powiadomieni o wygranej w formie pisemnej 
lub telefonicznie, 

• za zajęcie zwycięskich miejsc zostaną przyznane dyplomy oraz nagrody. 



9. Autorom najlepszych aranżacji w kategorii „Najpiękniejszy ogród w Gminie 
Mińsk Mazowiecki" zostaną przyznane przez Organizatora nagrody w 
wysokości: 

a) bon o wartości 500 zł - za 1 miejsce 
b) bon o wartości 350 zł - za 2 miejsce 
c) bon o wartości 200 zł - za 3 miejsce. 

10. Autorom najlepszych aranżacji w kategorii „Najpiękniejszy przedogródek 
w Gminie Mińsk Mazowiecki" zostaną przyznane przez Organizatora nagrody 
w wysokości: 

a) bon o wartości 300 zł - za 1 miejsce 
b) bon o wartości 200 zł - za 2 miejsce 
c) bon o wartości 100 zł - z 3 miejsce 

Nagrody w formie bonów podarunkowych wręczy Organizator konkursu, zgodnie 
z werdyktem Komisji Konkursowej, niezwłocznie po otrzymaniu danych osób 
nagrodzonych. W sytuacji braku możliwości kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem 
w terminie 30 dni (licząc od dnia ogłoszenia wyników konkursu) lub gdy nagrodzony 
uczestnik zrzeknie się przyjęcia nagrody, nagroda nie zostanie wypłacona. 

11. Postanowienia końcowe 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do sfotografowania zgłoszonych ogrodów. 
Wszelkie sprawy nieokreślone niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator. 
Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie. 



Załącznik Nr 3 do 
Zarządzenia Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 
Nr 34/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

miejscowość, data 

imię, nazwisko 

Adres 

telefon 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 
,,Najpiękniejszy ogród i przedogródek Gminie Mińsk Mazowiecki" 

Niniejszym deklaruję swój udział w konkursie na „Najpiękniejszy ogród 
i przedogródek w Gminie Mińsk Mazowiecki" i zgłaszam do konkursu: 

Ogród/przedogródek położony . 
(adres) 

Oświadczam, że jestem właścicielem/posiadaczem nieruchomości wskazanej w pkt 1. 

1. Akceptuję Regulamin konkursu „Najpiękniejszy ogród i przedogródek 
w Gminie Mińsk Mazowiecki". 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów 
związanych z udziałem w konkursie „Najpiękniejszy ogród i przedogródek 
w Gminie Mińsk Mazowiecki", organizowanym przez Wójta Gminy Mińsk 
Mazowiecki zgodnie z Rozporządzeniem 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). 

3. Wyrażam zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez 
Gminę Mińsk Mazowiecki w związku z udziałem w konkursie 
,,Najpiękniejszy ogród i przedogródek w Gminie Mińsk Mazowiecki" 
w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z rozstrzygnięciem i 
upowszechnianiem wyników konkursu przez publikację zdjęć, filmów, 
transmisji online na stronie internetowej Gminy Mińsk Mazowiecki, profilu 
Facebook Gminy Mińsk Mazowiecki oraz na łamach biuletynu informacyjnego 
.. Głos Ziemi Mińskiej" 

4. Zostałam/em poinformowany o tym, że: 
• Administratorem moich danych osobowych jest Wójt Gminy Mińsk 

Mazowiecki z siedzibą w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki przy 
ul. Chełmońskiego 14, tel.(25) 756 25 00. 



• Z Inspektorem Ochrony Danych (zwanym dalej ,,lOD") wyznaczonym 
przez Administratora można kontaktować w następujący sposób: 
a) pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Chełmońskiego 

14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, 
b) pocztą elektroniczną na adres e-maii: iod@minskmazowiecki.pl, 
- Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 
a) Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 - podanie 
moich danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału 
w postępowaniu konkursowym „Najpiękniejszy ogród i przedogródek 
w Gminie Mińsk Mazowiecki" - Zgodnie z RODO przysługuje mi: 
a) prawo dostępu do moich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) moich danych; 
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie 

danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 
z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu; 
f) prawo do przenoszenia danych; 
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej; 
h) prawo wniesienia skargi do Prezes UODO. 
- Moje dane osobowe będą przechowywane do chwili cofnięcia zgody na ich 
przetwarzanie, zgłoszenia żądania ich usunięcia lub innego podobnego żądania. 
- Dane osobowe będą przechowywane z zachowaniem niezbędnych środków 
technicznych i organizacyjnych umożliwiających odpowiednie ich 
zabezpieczenie w celu ochrony moich praw i wolności. 

(czytelny podpis) 


