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Załącznik  do Zarządzenia Nr  83/19 Burmistrza Nasielska z dnia 24 maja 2019 r. 

 

Regulamin konkursu pn.  

„Nasz Zielony Nasielsk” 

 

1. ORGANIZATOR KONKURSU 

Burmistrz Nasielska 

2. CELE KONKURSU 

1. Propagowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Nasielsk oraz 

kształtowanie prawidłowych działań dotyczących ochrony środowiska i środowiska 

naturalnego, uwrażliwienie mieszkańców Gminy na estetykę otoczenia i dbałość  

o środowisko naturalne, 

2. Zachęcanie mieszkańców do tworzenia Miejsc Przyjaznych Pszczołom, zwiększenie 

świadomości na temat owadów zapylających, zagrożeń oraz sposobów ich ochrony, 

3. Inspirowanie aktywności zarówno mieszkańców wsi jak i miasta w zakresie dbałości  

o estetykę swojego miejsca zamieszkania, 

4. Propagowanie czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk,  

5. Kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej. 

3. UCZESTNICY I TRYB ZGŁOSZENIA 

1. Ogłoszenie o konkursie podaje się do wiadomości mieszkańców poprzez informację  

w lokalnych mediach, na stronie internetowej urzędu/Facebooku oraz przez pisemne 

informacje do sołtysów poszczególnych sołectw. 

2. W konkursie w kategorii na „Najładniejszą posesję w Gminie Nasielsk” i „Najpiękniejszy 

balkon w Gminie Nasielsk” udział mogą wziąć wszyscy właściciele nieruchomości 

wielolokalowych oraz zabudowanych budynkami jednorodzinnymi zlokalizowanych na 

terenie Miasta i Gminy Nasielsk (z zastrzeżeniem ust. 7 pkt. 9 niniejszego regulaminu). 

3. W konkursie w kategorii na „Najładniejsze sołectwo w Gminie Nasielsk” mogą wziąć 

udział wszystkie Sołectwa Gminy Nasielsk (z zastrzeżeniem ust. 7 pkt. 9 niniejszego 

regulaminu). 

4. Zgłoszenia mogą być składane w czasie trwania konkursu przez: 

• Sołtysa bądź członka rady sołeckiej – w przypadku sołectw, 

• Właściciela/współwłaściciela obiektu/nieruchomości, 

• Osobę trzecią – pod warunkiem uzyskania pisemnego upoważnienia od właściciela 

obiektu/nieruchomości. 

5. Jedna osoba dokonuje jednego zgłoszenia. 

6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest pisemne zgłoszenie na formularzu 

zgłoszeniowym, określonym w  załączniku Nr 1/Nr 2 lub Nr 3 do niniejszego regulaminu. 

Na zgłoszeniu obowiązkowo muszą zostać podane: imię i nazwisko zgłaszającego, adres 

nieruchomości, numer tel. kontaktowego oraz od 3 do 6 zdjęć przedstawiających zgłoszone 

do konkursu: sołectwo, posesję lub balkon (dopuszcza się zdjęcia złożone na płycie CD). 

7. Zdjęcia mogą być wykonane aparatami cyfrowymi oraz analogowymi. Do Konkursu 

dopuszcza się zdjęcia kolorowe i czarno-białe.  
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8. Druki formularzy zgłoszeniowych dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, II piętro, pok. 201, 205 i 206 oraz na 

stronie internetowej www.nasielsk.pl/Facebooku. 

9. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 24 czerwca 2019 r. do 

godz. 17:00 osobiście w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, Biuro Obsługi 

Klienta, bądź listownie na adres: Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 

Nasielsk. 

10.  Komisja konkursowa będzie dokonywać oceny w terenie poszczególnych zgłoszeń  

w terminie od 27 czerwca 2019 r. do 31 lipca 2019 r. 

11. Zgłoszenia dyskwalifikowane: 

• zgłoszenia z niewypełnionymi lub nieczytelnymi polami w formularzu 

zgłoszeniowym, 

• zgłoszenia bez wymaganego załącznika, 

• zgłoszenia przedstawiające posesję/balkon z terenu poza granicami  Miasta  

i Gminy Nasielsk, 

• zgłoszenia złożone po terminie wskazanym w ust. 9. 

4. SPOSÓB REALIZACJI KONKURSU 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez 

Burmistrza Nasielska. 

2. Komisja konkursowa dokonuje przeglądu wszystkich złożonych prawidłowo zgłoszeń. 

3. O terminie dokonania przeglądu posesji i balkonów Organizator konkursu powiadamia 

wszystkich uczestników konkursu, którzy złożyli w terminie druk zgłoszenia. 

4. Skład Komisji Konkursowej stanowi 7 osób. 

5. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia wizji w terenie przez 3 członków Komisji. 

6. Z każdego przeglądu Komisja sporządza dokumentację fotograficzną oraz wypełnia arkusz 

oceny stanowiący załącznik: Nr 4/Nr 5/Nr 6 do niniejszego regulaminu. 

7. Komisja sporządza protokół końcowy z wizytacji sołectw/posesji/balkonów (załącznik Nr 

7/Nr 8/Nr 9 do niniejszego regulaminu), w którym podsumowuje liczbę punktów 

uzyskanych przez poszczególne zgłoszenia oraz liczbę dokonanych ocen. 

8. Komisja  spośród nadesłanych zgłoszeń wyłoni  3 finalistów konkursów w każdej kategorii 

konkursu. 

9. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna. 

 

5. KRYTERIA OCENY 

1. Przyjmuje się system punktacji od 1 – 10, w każdym z niżej wymienionych kryteriów 

konkursu. Suma uzyskanych punktów podczas wizytacji stanowi podstawę oceny 

końcowej.  

2. Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w konkursie w poszczególnych 

kategoriach: 

a) „Najładniejsze sołectwo w Gminie Nasielsk – 70 pkt 

b) „Najładniejsza posesja w Gminie Nasielsk - 90 pkt 

c) „Najpiękniejszy balkon w Gminie Nasielsk - 60 pkt 

3. Zwycięzcami konkursu zostają te sołectwa/posesje/balkony, które zdobędą największą 

liczbę punktów.  

 

http://www.nasielsk.pl/
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4. Kryteria oceny kategorii - NAJŁADNIEJSZE SOŁECTWO W GMINIE NASIELSK: 

 

Lp. Kryterium 

Liczba 
punktów 

możliwych 
do uzyskania 

[pkt] 

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

0-10 

2. Tworzenie Miejsc Przyjaznych Pszczołom tj. klomby, trawniki, 
rabaty kwietne, parki, skwery, aleje drzew, ogrody przydomowe, 
ogródki działkowe, doniczki na parapecie okiennym, balkonie, 
tarasie z udziałem roślin miododajnych 

0-10 

3. Utrzymanie czystości i porządku posesji prywatnych 
0-10 

4. Ilość złożonych deklaracji przez mieszkańców na odbiór  
i zagospodarowanie odpadów, liczba deklaracji na segregowane 
odpady 
 
Procent mieszkańców segregujących odpady w sołectwie 
 

0-10 

5. Zagospodarowanie posesji elementami małej architektury 
(altany ogrodowe, pergole, grill, budki i karmiki dla ptaków, 
rzeźby ogrodowe, itp.) 

0-10 

6. Kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie własne mieszkańców 
na rzecz rozwoju i pielęgnowania tożsamości lokalnej 

0-10 

7. Właściwa numeracja posesji, oznaczenie ulic i miejsc 
publicznych 

0-10 

RAZEM 70 

 

5. Kryteria oceny kategorii – NAJŁADNIEJSZA POSESJA W GMINIE NASIELSK: 

 

Lp. Kryterium 

Liczba 
punktów 

możliwych 
do uzyskania 

[pkt] 

1. Utrzymanie czystości, ładu i porządku na terenie posesji (w tym 
miejsca gromadzenia odpadów – pojemniki, kontenery, altana 
śmietnikowa, utwardzony teren pod pojemniki itp.) 

0-10 

2. Tworzenie Miejsc Przyjaznych Pszczołom tj. klomby, trawniki, 
rabaty kwietne, aleje drzew, ogrody przydomowe, doniczki na 
parapecie okiennym, balkonie, tarasie z udziałem roślin 
miododajnych 

0-10 
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3. Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, w tym różnorodność 
kwiatów, krzewów i drzew 

0-10 

4. Estetyka i stan techniczny zabudowań 
0-10 

5. Zagospodarowanie posesji elementami małej architektury 
(altana ogrodowa, pergole, grill, budki i karmiki dla ptaków, 
rzeźby ogrodowe itp.) 

0-10 

6. Oryginalność i pomysłowość w zagospodarowaniu terenu 
posesji (oczko wodne, skalniak, chodniki, itp.) 

0-10 

7. Przydomowa oczyszczalnia ścieków, rachunki za regularny 
wywóz nieczystości ciekłych 

0-10 

8. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi z nieruchomości – segregacja odpadów, 
kompostownik 

0-10 

9. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
0-10 

RAZEM 90 

 

6. Kryteria oceny kategorii – NAJPIĘKNIEJSZY BALKON W GMINIE NASIELSK: 

 

Lp. Kryterium 

Liczba 
punktów 

możliwych 
do uzyskania 

[pkt] 

1. Wygląd, ogólne wrażenie 
0-10 

2. Tworzenie Miejsc Przyjaznych Pszczołom tj. doniczki na 
parapecie okiennym, balkonie, tarasie z udziałem roślin 
miododajnych 

0-10 

3. Stan techniczny i estetyczny otoczenia (konstrukcja balkonu, 
estetyka balustrad, ścian otaczających balkon) 

0-10 

4. Ukwiecenie (kolorystyka, dobór roślinności, utrzymanie) 
0-10 

5. Elementy dekoracyjne (pergole, skrzynki balkonowe, donice 
itp.) 

0-10 

6. Pomysłowość i oryginalność rozwiązań 
0-10 

RAZEM 60 
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6. NAGRODY 

1. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców I, II i III miejsca w każdej kategorii konkursu. 

2. Ustala się następującą wartość nagród rzeczowych w konkursie z podziałem na 

kategorie: 

a.  „Najładniejsze sołectwo w Gminie Nasielsk”: 

• I miejsce – 900,00 zł 

• II miejsce – 700,00 zł 

• III miejsce – 800,00 zł 

b. „Najładniejsza posesja w Gminie Nasielsk”: 

• I miejsce – 600,00 zł 

• II miejsce – 400,00 zł 

• III miejsce – 200,00 zł 

c. „Najpiękniejszy balkon w Gminie Nasielsk”: 

• I miejsce – 400,00 zł 

• II miejsce – 300,00 zł 

• III miejsce – 200,00 zł 

3. Zwycięzcy konkursu oraz osoby, które zajmą drugie i trzecie miejsca otrzymują nagrody 

ufundowane przez Burmistrza Nasielska. Laureaci ponoszą wszystkie koszty związane  

z zapłatą należnych podatków z tytułu uzyskania nagrody na zasadach określonych  

w przepisach prawa. 

4. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 19 sierpnia 2019 r. 

Przedmiotowa lista zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  

w Nasielsku (www.nasielsk.pl) oraz Facebooku. 

5. Finaliści zostaną poinformowani telefonicznie bądź listownie o miejscu i terminie 

wręczenia nagród. 

6. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.  

7. W przypadku niezgłoszenia się w terminie określonym, w pkt 5, nagrodę należy odebrać 

osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3. 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Od postanowienia komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

2. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, 

skrócenie, zmianę lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych. 

3. Informacje dotyczące zgłoszonych sołectw/posesji/balkonów będą mogły być 

dowolnie rozpowszechniane w ramach działań promocyjnych gminy. 

4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

związanych z przeprowadzeniem konkursu oraz ogłoszeniem wyników na stronie 

internetowej www.nasielsk.pl, Facebooku. 

5. Regulamin konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego  

w  Nasielsku, na stronie internetowej (www.nasielsk.pl) oraz Facebooku. 

6. Prawo interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nieujętych  

w Regulaminie przysługuje organizatorowi. 

7. Uczestnik (uczestnicy) konkursu składając swój podpis na formularzu zgłoszeniowym 

oświadcza/oświadczają, że zapoznał/zapoznali się z Regulaminem konkursu  

i akceptuje/akceptują jego postanowienia. 

http://www.nasielsk.pl/
http://www.nasielsk.pl/
http://www.nasielsk.pl/
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8. Informacje oraz regulamin, druk formularza zgłoszeniowego można uzyskać  

w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich tel. (23) 69 33 101/077/108,  

e-mail: srodowisko@nasielsk.pl, osobiście pok. 206, 201, 205, II piętro. 

9. Zdobycie I, II i III miejsca w konkursie powoduje brak możliwości dalszego udziału  

w konkursie w tej kategorii przez okres kolejnych 2 lat. 

 

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

Tożsamość 

Administratora 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nasielsk, 

adres: Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk. 

Dane kontaktowe 

IOD 

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony  

Danych, z którym może skontaktować się Pani/Pan w sprawach z zakresu 

ochrony danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej - adres 

email: iod@nasielsk.pl. 

Cele 

przetwarzania oraz 

podstawa prawna 

Dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.  

Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda 

wyrażona poprzez wyraźne działanie – zgłoszenie udziału w konkursie (art. 

6 ust. 1 lit. a RODO). 

Wizerunek uczestników konkursu może być przetwarzany w celach 

informacyjnych i promocyjnych na podstawie pisemnie wyrażonej zgody 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Odbiorcy danych Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym, 

współpracującym z Gminą Nasielsk podmiotom, w tym: dostawcom usług 

technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe 

zarządzanie gminą oraz realizację zadań statutowych i ustawowych. Dane 

te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Okres 

przechowywania 

danych 

Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów oraz przedawnienia roszczeń z nimi związanych. 

 

Pani/Pana prawa Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do 

danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO. 

Prawo wniesienia 

skargi do organu 

nadzorczego 

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Informacja o 

wymogach 

ustawowych 

podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w 

konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości wzięcia udziału w konkursie lub możliwości opublikowania 

relacji z konkursu zawierającej Pani/Pana wizerunek.  

mailto:srodowisko@nasielsk.pl
mailto:iod@nasielsk.pl
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9. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

 

1. Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu „Nasz Czysty Nasielsk” – Druk 

zgłoszenia sołectwa 

2. Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu „Nasz Czysty Nasielsk” – Druk 

zgłoszenia posesji 

3. Załącznik Nr 3 do Regulaminu konkursu „Nasz Czysty Nasielsk” – Druk 

zgłoszenia balkonu 

4. Załącznik Nr 4 do Regulaminu konkursu „Nasz Czysty Nasielsk”  – arkusz oceny 

sołectwa 

5. Załącznik Nr 5 do Regulaminu konkursu „Nasz Czysty Nasielsk” – arkusz oceny 

posesji 

6. Załącznik Nr 6 do Regulaminu konkursu „Nasz Czysty Nasielsk”  – arkusz oceny 

balkonu 

7. Załącznik Nr 7 do Regulaminu konkursu „Nasz Czysty Nasielsk” – protokół 

końcowy z wizytacji sołectw 

8. Załącznik Nr 8 do Regulaminu konkursu „Nasz Czysty Nasielsk” – protokół 

końcowy z wizytacji posesji 

9. Załącznik Nr 9 do Regulaminu konkursu „Nasz Czysty Nasielsk” – protokół 

końcowy z wizytacji balkonów 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu „Nasz Zielony Nasielsk” – Druk zgłoszenia sołectwa 

 

 
 

Z G Ł O S Z E N I E 
 
 

Zgłaszam udział w konkursie  w kategorii: „NAJŁADNIEJSZE SOŁECTWO W GMINIE 

NASIELSK” 

 
SOŁECTWO:……………………………………………………  
 
Przedstawiciel sołectwa do kontaktu w sprawie konkursu: 
 

1. Imię i Nazwisko………………………………………………………………………… 

2. Funkcja…………………………………………………………………………………. 

3. tel. kontaktowy………………………………………………………………………… 

4. E-mail…………………………………………………………………………………… 

 
 
Oświadczam, że: 

• zapoznałem/ zapoznałam  się z regulaminem konkursu i w pełni go akceptuję,  

• zapoznałem / zapoznałam się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych, które 
znajdują się w regulaminie konkursu, 

• wyrażam zgodę na publikację lokalizacji i zdjęć zgłoszonego do konkursu  sołectwa na 

stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku. 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zaznacz właściwe) 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (wizerunku) w postaci: fotografii i nagrań wideo 

lub pisemnych relacji z ww. konkursu – w formie papierowej lub elektronicznej, publikowanych na 

stronie internetowej Gminy Nasielsk – Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz portalach 

społecznościowych Gminy Nasielsk – Urzędu Miejskiego w Nasielsku i papierowych materiałach 

informacyjnych i promocyjnych  

 

 TAK   NIE  

 

Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu w kategorii 

„Najładniejsze sołectwo w Gminie Nasielsk” oraz sprawozdawczych, informacyjnych  

i promocyjnych Gminy Nasielsk – Urzędu Miejskiego w Nasielsku, przez okres publikowania 

relacji, foto/wideo relacji, prowadzenia strony internetowej lub portalu społecznościowego. 
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Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak wyrażenia 

zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku spowoduje brak możliwości opublikowania 

zdjęć lub nagrań, na których Pani/Pana wizerunek zostanie utrwalony. 

 

Zostałam/Zostałem poinformowany, że udzielenie zgody jest dobrowolne oraz że w każdej chwili 

mam prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą wyraziłam/em. Cofnięcie 

zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

mojej zgody przed jej cofnięciem. 

 

 
 
UWAGA! Obowiązkowy załącznik 3-6 zdjęć przedstawiających zgłaszaną posesję (dopuszcza się 

zdjęcia złożone na płycie CD). 

 

 
 
 
 
 
       ………………………………. 
       data , podpis zgłaszającego 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu „Nasz Zielony Nasielsk” – Druk zgłoszenia posesji 

 
 
…………………………………….. 
Imię i nazwisko 

…………………………………….. 

Adres korespondencyjny 

…………………………………….. 

tel. kontaktowy 

…………………………………… 

e-mail 

 
Z G Ł O S Z E N I E 

 
Zgłaszam udział w konkursie w kategorii: „NAJŁADNIEJSZA POSESJA W GMINIE 

NASIELSK”* 

Gospodarstwo rolne  

Działka rekreacyjna  

Zabudowana nieruchomość  

 
*właściwą kategorię zakreślić znakiem X 

 
Imię i nazwisko właściciela/właścicieli nieruchomości………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Adres (miejscowość, ulica, nr domu – lokalizacja posesji) - 

………………………………………………………………………………………………… 

 
Oświadczam, że: 

• zapoznałem/ zapoznałam  się z regulaminem konkursu i w pełni go akceptuję,  

• zapoznałem / zapoznałam się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych, 

które znajdują się w regulaminie konkursu, 

• wyrażam zgodę na publikację lokalizacji i zdjęć zgłoszonej do konkursu  posesji na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zaznacz właściwe) 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (wizerunku) w postaci: fotografii i nagrań wideo 

lub pisemnych relacji z ww. konkursu – w formie papierowej lub elektronicznej, publikowanych na 

stronie internetowej Gminy Nasielsk – Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz portalach 

społecznościowych Gminy Nasielsk – Urzędu Miejskiego w Nasielsku i papierowych materiałach 

informacyjnych i promocyjnych  

 

 TAK   NIE  
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Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu w kategorii 

„Najładniejsza posesja w Gminie Nasielsk” oraz sprawozdawczych, informacyjnych i 

promocyjnych Gminy Nasielsk – Urzędu Miejskiego w Nasielsku, przez okres publikowania relacji, 

foto/wideo relacji, prowadzenia strony internetowej lub portalu społecznościowego. 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak wyrażenia 

zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku spowoduje brak możliwości opublikowania 

zdjęć lub nagrań, na których Pani/Pana wizerunek zostanie utrwalony. 

Zostałam/Zostałem poinformowany, że udzielenie zgody jest dobrowolne oraz że w każdej chwili 

mam prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą wyraziłam/em. Cofnięcie 

zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

mojej zgody przed jej cofnięciem. 

 
UWAGA! Obowiązkowy załącznik 3-6 zdjęć przedstawiających zgłaszaną posesję (dopuszcza się 

zdjęcia złożone na płycie CD). 

 

 
 
       ………………………………. 
       data , podpis zgłaszającego 
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu konkursu „Nasz Zielony Nasielsk” – Druk zgłoszenia balkonu 

 

 
…………………………………….. 
Imię i nazwisko 

…………………………………….. 

Adres korespondencyjny 

…………………………………….. 

tel. kontaktowy 

…………………………………… 

e-mail 

 
Z G Ł O S Z E N I E 

 
Zgłaszam udział w konkursie w kategorii: „NAJPIĘKNIEJSZY BALKON W GMINIE 

NASIELSK” 

 
Imię i nazwisko właściciela/właścicieli nieruchomości………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Adres (miejscowość, ulica, nr domu – lokalizacja obiektu) - 

………………………………………………………………………………………………… 

 
Oświadczam, że: 

• zapoznałem/ zapoznałam  się z regulaminem konkursu i w pełni go akceptuję,  

• zapoznałem / zapoznałam się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych, 

które znajdują się w regulaminie konkursu, 

• wyrażam zgodę na publikację lokalizacji i zdjęć zgłoszonego do konkursu  balkonu na 

stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku. 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zaznacz właściwe) 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (wizerunku) w postaci: fotografii i nagrań wideo 

lub pisemnych relacji z ww. konkursu – w formie papierowej lub elektronicznej, publikowanych na 

stronie internetowej Gminy Nasielsk – Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz portalach 

społecznościowych Gminy Nasielsk – Urzędu Miejskiego w Nasielsku i papierowych materiałach 

informacyjnych i promocyjnych  

 

 TAK   NIE  

 

Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu w kategorii 

„Najpiękniejszy balkon w Gminie Nasielsk” oraz sprawozdawczych, informacyjnych i 

promocyjnych Gminy Nasielsk – Urzędu Miejskiego w Nasielsku, przez okres publikowania relacji, 

foto/wideo relacji, prowadzenia strony internetowej lub portalu społecznościowego. 
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Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym: brak wyrażenia 

zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku spowoduje brak możliwości opublikowania 

zdjęć lub nagrań, na których Pani/Pana wizerunek zostanie utrwalony. 

 

Zostałam/Zostałem poinformowany, że udzielenie zgody jest dobrowolne oraz że w każdej chwili 

mam prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą wyraziłam/em. Cofnięcie 

zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

mojej zgody przed jej cofnięciem. 

 

UWAGA! Obowiązkowy załącznik 3-6 zdjęć przedstawiających zgłaszany obiekt (dopuszcza się 

zdjęcia złożone na płycie CD). 

 

 
 
       ………………………………. 
       data , podpis zgłaszającego 
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Załącznik Nr 4 do Regulaminu konkursu „Nasz Zielony Nasielsk” – arkusz oceny sołectwa 

 

ARKUSZ OCENY SOŁECTWA  

………………………………………………………………….. 

Lp. Kryterium oceny 

Ilość 
punktów 

możliwych 
do uzyskania 

[pkt] 

Punktacja 

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

0-10 
 

2. Tworzenie Miejsc Przyjaznych Pszczołom tj. klomby, 
trawniki, rabaty kwietne, parki, skwery, aleje drzew, 
ogrody przydomowe, ogródki działkowe, doniczki na 
parapecie okiennym, balkonie, tarasie z udziałem roślin 
miododajnych 

0-10 

 

3. Utrzymanie czystości i porządku posesji prywatnych 0-10  

4. Ilość złożonych deklaracji przez mieszkańców na odbiór  
i zagospodarowanie odpadów, liczba deklaracji na 
segregowane odpady 
 
Procent mieszkańców segregujących odpady w 
sołectwie 
 

0-10 

 

5. Zagospodarowanie posesji elementami małej 
architektury (altany ogrodowe, pergole, grill, budki i 
karmiki dla ptaków, rzeźby ogrodowe, itp.) 

0-10 
 

6. Kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie własne 
mieszkańców na rzecz rozwoju i pielęgnowania 
tożsamości lokalnej 

0-10 
 

7. Właściwa numeracja posesji, oznaczenie ulic i miejsc 
publicznych 

0-10  

RAZEM 70  

 

Podpisy członków Komisji Konkursowej: 

1) ………………………………… 

2) ………………………………… 

3) ………………………………… 

4) ………………………………… 

5) ………………………………… 

6) ………………………………… 

7) ………………………………… 
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Załącznik Nr 5 do Regulaminu konkursu „Nasz Zielony Nasielsk” – arkusz oceny posesji 

 

ARKUSZ OCENY POSESJI 

 ………………………………………………………………….. 

(adres nieruchomości, imię i nazwisko właściciela posesji) 

 

Lp. Kryterium oceny 

Ilość punktów 
możliwych do 

uzyskania 
[pkt] 

Punktacja 

1. Utrzymanie czystości, ładu i porządku na terenie 
posesji (w tym miejsca gromadzenia odpadów – 
pojemniki, kontenery, altana śmietnikowa, utwardzony 
teren pod pojemniki itp.) 

0-10 

 

2. Tworzenie Miejsc Przyjaznych Pszczołom tj. klomby, 
trawniki, rabaty kwietne, aleje drzew, ogrody 
przydomowe, doniczki na parapecie okiennym, 
balkonie, tarasie z udziałem roślin miododajnych 

 

 

3. Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, w tym 
różnorodność kwiatów, krzewów i drzew 

0-10 
 

4. Estetyka i stan techniczny zabudowań 
0-10 

 

5. Zagospodarowanie posesji elementami małej 
architektury (altana ogrodowa, pergole, grill, budki i 
karmiki dla ptaków, rzeźby ogrodowe itp.) 

0-10 
 

6. Oryginalność i pomysłowość w zagospodarowaniu 
terenu posesji (oczko wodne, skalniak, chodniki, itp.) 

0-10 
 

7. Przydomowa oczyszczalnia ścieków, rachunki za 
regularny wywóz nieczystości ciekłych 

0-10 
 

8. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi z nieruchomości – segregacja 
odpadów, kompostownik 

0-10 
 

9. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
0-10 

 

RAZEM 
90 

 

Podpisy członków Komisji Konkursowej: 

1) ………………………………… 

2) ………………………………… 

3) ………………………………… 

4) ………………………………… 

5) ………………………………… 

6) ………………………………… 

7) ………………………………… 
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Załącznik Nr 6 do Regulaminu konkursu „Nasz Zielony Nasielsk” – arkusz oceny balkonu 

 

ARKUSZ OCENY BALKONU 

………………………………………………………………….. 

(adres nieruchomości, imię i nazwisko właściciela) 

 

Lp. Kryterium oceny 

Ilość punktów 
możliwych do 

uzyskania 
[pkt] 

Punktacja 

1. Wygląd, ogólne wrażenie 
0-10 

 

2. Tworzenie Miejsc Przyjaznych Pszczołom tj. doniczki 
na parapecie okiennym, balkonie, tarasie z udziałem 
roślin miododajnych 

0-10 
 

3. Stan techniczny i estetyczny otoczenia (konstrukcja 
balkonu, estetyka balustrad, ścian otaczających balkon) 

0-10 
 

4. Ukwiecenie (kolorystyka, dobór roślinności, 
utrzymanie) 

0-10 
 

5. Elementy dekoracyjne (pergole, skrzynki balkonowe, 
donice itp.) 

0-10 
 

6. Pomysłowość i oryginalność rozwiązań 
0-10 

 

RAZEM 60 
 

 

 

Podpisy członków Komisji Konkursowej: 

1) ………………………………… 

2) ………………………………… 

3) ………………………………… 

4) ………………………………… 

5) ………………………………… 

6) ………………………………… 

7) ………………………………… 
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Załącznik Nr 7 do Regulaminu konkursu „Nasz Zielony Nasielsk” – protokół końcowy z wizytacji sołectw 

 

PROTOKÓŁ KOŃCOWY Z WIZYTACJI SOŁECTW W KONKURSIE w kategorii: 

„NAJŁADNIEJSZE SOŁECTWO W GMINIE NASIELSK” 

Lp. 
Imię i nazwisko 
zgłaszającego 

Sołectwo 
Uzyskana liczba punktów  

[max. 70 pkt] 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   

6. 
   

7. 
   

8. 
   

9. 
   

10. 
   

 

1. Liczba zgłoszonych sołectw – ………………………………………………………… 

2. Na podstawie podsumowania wyników w powyższej tabeli, Komisja Konkursowa ustaliła, 

że: 

 

1. I miejsce zajmuje sołectwo …………………………………… 

2. II miejsce zajmuje sołectwo ………………………………….. 

3. III miejsce zajmuje sołectwo …………………………………. 

3. Podpisy Komisji Konkursowej: 

1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

3. ………………………………… 

4. ………………………………… 

5. ………………………………… 

6. ………………………………… 

7. ………………………………… 
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Załącznik Nr 8 do Regulaminu konkursu „Nasz Zielony Nasielsk” – protokół końcowy z wizytacji posesji 

 

 

PROTOKÓŁ KOŃCOWY Z WIZYTACJI POSESJI W KONKURSIE w kategorii: 

„NAJŁADNIEJSZA POSESJA W GMINIE NASIELSK” 

Lp. 
Imię i nazwisko 

właściciela posesji 
Adres nieruchomości 

Uzyskana liczba punktów  
[max. 90 pkt] 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   

6. 
   

7. 
   

8. 
   

9. 
   

10. 
   

 

4. Liczba zgłoszonych posesji – ………………………………………………………… 

5. Na podstawie podsumowania wyników w powyższej tabeli, Komisja Konkursowa ustaliła, 

że: 

1. I miejsce zajmuje posesja …………………………………… 

2. II miejsce zajmuje posesja ………………………………….. 

3. III miejsce zajmuje posesja …………………………………. 

6. Podpisy Komisji Konkursowej: 

1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

3. ………………………………… 

4. ………………………………… 

5. ………………………………… 

6. ………………………………… 

7. ………………………………… 
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Załącznik Nr 9 do Regulaminu konkursu „Nasz Zielony Nasielsk” – protokół końcowy z wizytacji balkonów 

 

PROTOKÓŁ KOŃCOWY Z WIZYTACJI BALKONÓW W KONKURSIE  

„NAJPIĘKNIEJSZY BALKON W GMINIE NASIELSK” 

Lp. 
Imię i nazwisko 

właściciela  
Adres nieruchomości 

Uzyskana liczba punktów  
[max. 60 pkt] 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   

6. 
   

7. 
   

8. 
   

9. 
   

10. 
   

 

1. Liczba zgłoszonych obiektów – …………………………………………………… 

2. Na podstawie podsumowania wyników w powyższej tabeli, Komisja Konkursowa ustaliła, 

że: 

1. I miejsce zajmuje balkon …………………………………… 

2. II miejsce zajmuje balkon ………………………………….. 

3. III miejsce zajmuje balkon …………………………………. 

3. Podpisy Komisji Konkursowej: 

1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

3. ………………………………… 

4. ………………………………… 

5. ………………………………… 

6. ………………………………… 

7. ………………………………… 


