
ZARZĄDZENIE Nr ORG.0050.65.2022
Wójta Gminy Baboszewo

z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie organizacji konkursu "Najładniejsze sołectwo w Gminie Baboszewo - edycja II"

Na podstawie art. 31 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r (Dz.U.

z 2022 r. poz. 559 z późno zm) o samorządzie gminnym Wójt Gminy Baboszewo zarządza co

następuje:

§1

1. Ogłasza się konkurs pod nazwą "Najładniejsze sołectwo w Gminie Baboszewo".

2. Ustala się regulamin konkursu stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik do
Zarządzenia ORG.0050.65.2022
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 27 czerwca 2022r.

Regulamin
konkursu "Najładniejsze sołectwo w Gminie Baboszewo - edycja II"

§1.
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu "Najładniejsze sołectwo w Gminie Baboszewo - edycja II",
zwanego dalej "Konkursem", jest Wójt Gminy Baboszewo, zwany dalej "Organizatorem".

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie
z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.

3. Celem przyświecającym konkursowi jest:
1) Propagowanie działań proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Baboszewo oraz

kształtowanie prawidłowych postaw dotyczących ochrony środowiska i środowiska
naturalnego, uwrażliwienie mieszkańców Gminy na estetykę otoczenia i dbałość
o środowisko naturalne, czyste powietrze;

2) Propagowanie czystości i porządku w Gminie Baboszewo;
3) Aktywizacja mieszkańców poszczególnych sołectw do pracy na rzecz lokalnej

społeczności;
4) Inspirowanie mieszkańców do dbałości o estetykę swojego miejsca zamieszkania,

rozwijanie wrażliwości artystycznej;
5) Pielęgnowanie lokalnych tradycji i kultury;
6) Kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej.

4. Termin zgłaszania sołectw do konkursu - 19 sierpnia 2022 roku.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może dopuścić zgłoszenie sołectwa

po wyznaczonym terminie jednak nie później niż przed rozpoczęciem oceny przez Komisję
Konkursową.

6. Termin oceny w terenie przez Komisję Konkursową - od 24 sierpnia 2022 r. -
01 września 2022r.

§2.
Uczestnicy i zasady konkursu

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich Sołectw w gminie Baboszewo.
2. Sołectwo do konkursu zgłasza Sołtys.
3. Określa się następujące kryteria oceny sołectwa:

1) Utrzymanie czystości i porządku na terenach i obiektach powszechnie dostępnych
(place, przystanki, skwery, drogi, tereny wokół sklepów, tablice informacyjne, place
zabaw, figurki, pomniki itp.);

2) Utrzymanie czystości i porządku posesji prywatnych;
3) Zagospodarowanie posesji elementarni małej architektury (altany ogrodowe, pergole,

grill, budki i karmiki dla ptaków, rzeźby ogrodowe, itp.);
4) Kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie własne mieszkańców na rzecz rozwoju

i pielęgnowania tożsamości lokalnej;



5) Przygotowanie ozdoby dożynkowej - wieniec dożynkowy, dekoracje dożynkowe
w sołectwie itp ..

6) Przygotowanie i wystawienie stołu wiejskiego w czasie dożynek, dopuszcza się
przygotowanie stołu wspólnie z innymi sołectwami.

4. W ramach każdego kryterium sołectwo może otrzymać od O do 10 punktów.
5. Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia - 60 pkt.
6. Zwycięzcą konkursu zostaje te Sołectwo, które zdobędzie największą liczbę punktów.
7. Organizator nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem sołectw do konkursu za

wyjątkiem dofinansowania do zakupu produktów spożywczych do przygotowania potraw na
stół wiejski.

§3.
Warunki uczestnictwa

1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się przez uczestnika z treścią
niniejszego regulaminu oraz akceptacją jego warunków.

2. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest złożenie odpowiedniego
formularza zgłoszenia konkursowego, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do
Regulaminu.

3. Zgłoszenie należy przesłać adres e-mail: promocja@gminababoszewo.pl. wiadomość
zatytułowana "Najładniejsze sołectwo 2022".

4. Oryginały formularza zgłoszeniowego oraz oświadczeń (o ile nie zostały podpisane
podpisem elektronicznym) należy dostarczyć do Urzędu Gminy Baboszewo,
ul. Warszawska 9A, kancelaria ogólna, niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia
elektronicznego.

5. W trakcie oceny formalnej uczestnik Konkursu ma możliwość uzupełnienia wniosku,
w terminie 5 dni od daty otrzymania od Organizatora informacji o stwierdzeniu braków
formalnych.

6. Zgłoszenia wypełnione na innych formularzach, niż będące załącznikami do Regulaminu,
nie będą rozpatrywane.

7. Przyjęcie zgłoszenia oraz zakwalifikowanie do Konkursu zostanie potwierdzone przez
Organizatora zwrotną wiadomością mail ową na adres wskazany w formularzu
zgłoszeniowym.

§ 4.
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wybór Laureatów

1. Oceny Sołectw dokona Komisja Konkursowa, zwana dalej "Komisją", powołana przez
Wójta Gminy Baboszewo.

2. Komisja powoływana jest na okres trwania Konkursu i ulega rozwiązaniu w dniu wręczenia
nagród laureatom.

3. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
4. Komisja dokona oceny w terenie w czasie objazdu sołectw.
5. Sołectwa będą oceniane według przyjętych niniejszym regulaminem kryteriów oceny.
6. Komisja zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex

equo lub wyróżnień.



§ 5. 
Nagrody i wyróżnienia

1. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców w konkursie.
2. W konkursie zostaną przyznane nagrody finansowe o łącznej puli 3000,00 zł. Kwota

poszczególnych nagród zostanie ustalona przez komisję konkursową na podstawie liczby
zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator dopuszcza zwiększenie puli
nagród w ramach posiadanych środków.

3. Organizator przewiduje wręczenie wyróżnień za najciekawszy stół wiejski, ozdobę
dożynkową oraz zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności.

4. Wręczenie nagród nastąpi na imprezie plenerowej pod nazwą "Dożynki w Gminie
Baboszewo" .

5. Organizator, zastrzega sobie prawo zmiany miejsca i terminu wręczenia nagród.
6. Informacje o terminie wręczenia nagród zostaną podane do publicznej wiadomości na

stronie internetowej oraz profilu Facebook Organizatora.

§6.
Postanowienia końcowe

1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego

Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć w Sołectwach zgłoszonych do

Konkursu, w tym fotografowania posesji, ogródków itp.. Fotografie będą służyły do celów
promocji Gminy Baboszewo i będą wykorzystywane w publikacjach drukowanych, na
stronach internetowych itp., m.in. w celu zaprezentowania zwycięzców konkursu.



Załącznik nr 1 do Regulaminu

Formularz zgłoszeniowy
udziału w konkursie

"Najładniejsze sołectwo w Gminie Baboszewo - edycja II"

Telefon kontaktowy

Nazwa Sołectwa

Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej sołectwo

Adres zamieszkania

Adres e-mail

W ramach kryterium oceny "Kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie własne mieszkańców na rzecz
rozwoju i pielęgnowania tożsamości lokalnej" podjęte zostały następujące działania:

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje
wszystkie jego warunki.

Miejscowość, data Czytelny podpis
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Obowiązek Informacyjny
w związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika konkursu:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Baboszewo (dalej:
"ADMINISTRATOR"), z siedzibą: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. Z Administratorem można
się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 9A, 09-130
Baboszewo lub drogą e-mailowąpodadresem:urzad@gminababoszewo.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem
mailowym: iod@gminababoszewo.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której
dane dotyczą.
4. Przetwarzanie odbywa się w związku z uczestnictwem w konkursie "Najładniejsze sołectwo w Gminie
Baboszewo" organizowanym przez Wójta Gminy Baboszewo w szczególności: zgłoszenia uczestnictwa,
udziału w wydarzeniu, publikacji imiennych wyników w placówce Administratora i na stronie
internetowej, odbioru przyznanych nagród, publikacji relacji z wydarzenia na stronie internetowej urzędu
gminy oraz portalach społecznościowych.
5. Dane osobowe nie mogą pochodzić od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów
prawa, w tym w szczególności do: urzędów kontrolujących oraz na podstawie umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z przepisów prawa (w szczególności
dotyczących archiwizacji). Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone
niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w konkursie. Ich niepodanie
spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zgoda na przetwarzanie danych:

Ja, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

/dataJ/ czytelny podpis/
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