
REGULAMIN KONKURSU  

„SOŁECTWO PRZYJAZNE NATURZE” 

edycja 2018 pod hasłem „Sołectwo przyjazne powietrzu” 

 

I. Postanowienia ogólne  

1. Konkurs przeznaczony jest dla sołectw z terenu Województwa Wielkopolskiego. 

2. Konkurs ma na celu:  

a. zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych 

mieszkańców województwa, 

b. promocja sołectw przyjaznych środowisku oraz przedsięwzięć lokalnych, mogących mieć 

wpływ na stan powietrza, 

c. aktywizacja lokalnej społeczności, poprawa zdolności adaptacyjnych mieszkańców do zmian 

społeczno-gospodarczych. 

3. Organizatorami konkursu są: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa 

Wielkopolskiego, Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju, Ogród Botaniczny 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie  

1. Sołectwa do udziału w konkursie mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego: rady 

gmin, wójtowie, burmistrzowie. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału sołectwa w terminie do 

30.04.2018 roku w oparciu o załącznik nr 1. O terminie zgłoszenia decyduje data wpłynięcia 

zgłoszenia do organizatorów, a nie data stempla pocztowego. 

3. Warunkiem uczestnictwa jest podanie w formularzu zgłoszeniowym numeru rachunku 

bankowego gminy, do której należy sołectwo. Formularze bez takiej informacji nie będą 

rozpatrywane. 

4. Do zgłoszenia sołectwo może załączyć maksymalnie 12 fotografii (opatrzonych nr i nazwą 

lub krótkim opisem). 

5. Podpisany skan formularza zgłoszeniowego należy przysłać pocztą elektroniczną na adres 

gis@zpkww.pl a oryginał przedstawić na żądanie Organizatorów. Istnieje możliwość 

wysłania materiałów dodatkowych drogą pocztową z załączonym formularzem, z dopiskiem 

„Konkurs Sołectwo Przyjazne Naturze” na adres Zespół Parków Krajobrazowych 

Województwa Wielkopolskiego ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań.  

6. Konkurs odbędzie się wówczas, gdy do Organizatorów wpłyną minimum 3 kompletne 

formularze zgłoszeniowe złożone przez 3 różne gminy. W wypadku złożenia mniejszej ilości 

formularzy konkurs nie zostanie rozstrzygnięty. 
 

III.  Zasady oceny prac konkursowych 

1. Oceny zgłoszeń dokonuje Komisja powołana przez Organizatorów. 

2. Komisja dokonuje oceny w składzie nie mniejszym niż 3 osoby i wybiera spośród swojego 

grona Przewodniczącego.  

3. Z posiedzenia Komisji sporządza się pisemny protokół. 

4. Wyniki zwycięzców zostaną publicznie ogłoszone na stronie internetowej www.zpkww.pl.  

5. Komisja może przyznać nagrody równorzędne bądź może nie przyznać nagrody danego 

stopnia. 

6. Prawo interpretacji regulaminu konkursu bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych 

w regulaminie przysługuje Przewodniczącemu Komisji. 



 

 

 

IV. Harmonogram konkursu  
 

 

 

lp. 

 

Działanie 

 

Wykonawca 

 

Termin 

wykonania  

1 Ogłoszenie konkursu Organizatorzy 05.03.2018 

2 Przyjmowania zgłoszeń 

do konkursu 

Gmina / Sołectwo Do 

30.04.2018 

 

3 Rozstrzygnięcie 

konkursu  

i ogłoszenie wyników 

Komisja konkursowa 14.05.2018 

 

4 Uroczystość wręczenia 

nagród 

Sołectwo Przyjazne Naturze 2017 3.06.2018 

 

    

 

V. Nagrody 

1. Trzem zwycięskim sołectwom zostanie przyznany tytuł „Sołectwo Przyjazne Naturze 2018”. 

2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział w konkursie. 

3. Za zajęcie trzech pierwszych miejsc przewidziane są nagrody pieniężne i rzeczowe. 

4. Nagrody pieniężne powinny zostać przeznaczone na określone przez Radę Sołecką lub 

Sołtysa cele, w zakresie ochrony środowiska, edukacji ekologicznej lub turystyki  

5. Nagrody pieniężne będą wypłacone w roku kalendarzowym, w którym została ogłoszona 

edycja konkursu. 

6. Zwycięzcy konkursu po otrzymaniu nagrody pieniężnej na wskazany rachunek bankowy 

dokonają zakupu określonego w ust. 2 w terminie do 30 dni i przedstawią faktury Zespołowi 

Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. 

7. Zakupu nagród dokonują sołectwa. Zakupy należy potwierdzić fakturami wystawionymi na 

gminy. Możliwe jest sfinansowanie części kosztów z większego zakupu. 

 

VI. Dane osobowe 

1. Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją 

konkursu „Sołectwo Przyjazne Naturze” jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa 

Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościuszki 95. Dane zbierane są 

i przetwarzane dla potrzeb zgłoszenia, udziału, rozstrzygnięcia i publikacji rozstrzygnięcia 

konkursu. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich aktualizacji 

i poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

2. Uczestnik przystępując do udziału w konkursie, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie 

przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego podanych danych 

osobowych wyłącznie w celu udziału w konkursie. 

3. Dane niezbędne do przystąpienia do udziału w konkursie podane są w zgłoszeniu. Niepodanie 

wskazanych w zgłoszeniu danych osobowych niezbędnych do uczestniczenia w konkursie 

skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie. 



4. Celem wzięcia udziału w konkursie konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych poprzez podpisanie oświadczenia – załącznik nr 1 do regulaminu. Zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych można w każdym czasie cofnąć poprzez złożenie 

pisemnego oświadczenia o odwołaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

VII. Wykorzystanie wizerunku 

Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie 

i rozpowszechnianie swojego wizerunku przez Zespół Parków Krajobrazowych 

Województwa Wielkopolskiego. Zgoda obejmuje takie formy publikacji zdjęć i filmów 

zawierających wizerunek, zarejestrowany podczas finału konkursu w trakcie Wielkopolskiego 

Dnia Ochrony Środowiska 2018, jak: udostępnienie na stronie internetowej oraz 

zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Wizerunek będzie 

wykorzystywany nieodpłatnie, tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania 

Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w zakresie prowadzenia 

konkursu. Dopuszcza się możliwość przetwarzania wizerunku poprzez kadrowanie 

i kompozycję. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Od postanowienia komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

2. Komisja konkursowa nie uzasadnia decyzji o przyznaniu nagrody. 

3. Informacje i materiały dotyczące wykonanych przedsięwzięć środowiskowych w sołectwach 

będą mogły być dowolnie przetwarzane i rozpowszechniane przez organizatorów. 

4. Upoważniony przedstawiciel gminy reprezentujący sołectwo, składając swój podpis na 

formularzu zgłoszeniowym oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje 

jego postanowienia.  

5. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu. 

6. Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:  

Hanna Nowak, e-mail: gis@zpkww.pl, tel. (61) 6554656. 

 

 

 

mailto:gis@zpkww.pl

