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REGULAMIN 

KONKURSU „PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2022" 

etap gminny 

 

1. Organizacja konkursu: 

Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2022", zwany dalej „Konkursem", organizowany jest w kategoriach „Wieś" i „Zagroda" 

i dotyczy wsi oraz zagród rolniczych położonych w granicach Gminy Chmielno.  

a) Konkurs rozstrzygany jest w trzech etapach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organizatorem etapu gminnego 

jest Urząd Gminy w Chmielnie. 

b) partnerzy merytoryczni i organizacyjni Konkursu: 

- Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 

- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, 

- Pomorska Izba Rolnicza w Gdańsku, 

- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie, 

c) Regulamin wojewódzki Konkursu dostępny jest na portalu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: 

www.pomorskie.eu  

2. Cele Konkursu: 

a) ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego wsi, 

b) poprawa jakości życia na wsi, 

c) podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, 

d) aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, 

e) identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz 

przekazanie informacji na ich temat. 

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie: 

Udział w Konkursie w obu kategoriach jest dobrowolny. 

a) kategoria „Wieś" 

W Konkursie mogą brać udział wsie, w których nie mieści się siedziba gminy. Wyklucza się udział laureatów I 

miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 10 edycjach Konkursu. Warunkiem przystąpienia do 

Konkursu w kategorii „Wieś” jest złożenie do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie w terminie do 

20 maja 2022 r. podpisanej przez sołtysa wsi karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu, 

pisemny opis wsi (ok. 1 str. A4). Opis powinien odnosić się do kryteriów oceny wyszczególnionych w załączniku nr 3 

oraz prezentację wsi (pdf) zawierającą nie więcej niż 30 slajdów. 

b) kategoria „Zagroda" 

 W Konkursie mogą brać udział zagrody rolnicze, tj. siedliska czynnych gospodarstw rolnych, będące miejscem 

zamieszkania oraz pracy rolnika i jego rodziny, w tym gospodarstwa rolne prowadzące dodatkowo działalność 

agroturystyczną. Wyklucza się udział laureatów I miejsc zdobytych w etapie gminnym w obytych w poprzednich 

5 edycjach Konkursu. 

Warunkiem przystąpienia do Konkursu w kategorii „Zagroda” jest złożenie do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i 

Rekreacji w Chmielnie w terminie do 20 maja 2022 r.  podpisanej przez właściciela/właścicieli zagrody karty zgłoszenia,  

stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu, pisemny opis zagrody (ok. 1 str. A4). Opis powinien odnosić się 
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do kryteriów oceny wyszczególnionych w załączniku nr 4 oraz prezentację zagrody (pdf) zawierającą nie więcej niż 30 

slajdów. 

4. Czas trwania Konkursu: 

Etap gminny Konkursu trwa od dnia 01 kwietnia 2022 r. do 01 czerwca 2022 r. 

5. Zasady oceny w Konkursie: 

a) oceny dokona komisja gminna powołana przez Wójta Gminy Chmielno. 

b) Komisja gminna w terminie do  01 czerwca 2022 r.  zgłasza do eliminacji powiatowych laureatów I miejsc Konkursu 

w kategoriach „Wieś" i „Zagroda". 

c) do etapu powiatowego może być zgłoszona jedna wieś i jedna zagroda z gminy.  

d) członkom Komisji Gminnej nie przysługuje wynagrodzenie za pracę w Komisji. Udział w Komisji jest dobrowolny.   

e) Decyzje Komisji są ostateczne. 

6. Podsumowanie konkursu w kategorii „Wieś" i „Zagroda" na etapie gminnym 

Podsumowanie Konkursu oraz wręczenie nagród laureatom etapu gminnego odbędzie się w terminie do 30 sierpnia 

2022 r. w formie dostosowanej do panujących warunków. 

7. Nagrody: 

Przewiduje się przyznanie nagród  laureatom etapu gminnego w kategoriach „Wieś" i „Zagroda" za zajęcie I, II i III 

miejsca. Dopuszcza się także przyznanie wyróżnień. Nagrody sfinansowane zostaną ze środków Gminy Chmielno. 

Wysokość nagród określa załącznik do niniejszego Regulaminu. 

Na etapach powiatowym i wojewódzkim - rozstrzygnięcie i wręczenie nagród przeprowadzi odpowiednio Starosta 

Kartuski i Marszałek Województwa Pomorskiego we własnym zakresie – zgodnie z Regulaminem „Piękna Wieś 

Pomorska 2022”. 

8. Rozpowszechnianie wizerunku 

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie aktorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 tj. ze 

zm.) uczestnicy Konkursu w obu kategoriach, wyrażają zgodę na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas 

wizytacji Komisji Gminnej w procesie dokonywania oceny oraz w trakcie uroczystości wręczania nagród. Uczestnicy 

wyrażają również zgodę na publikację wizerunku w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Chmielno 

www.chmielno.pl oraz www.chmielno.naszgok.pl 

Celem publikacji są działania informacyjno-promocyjne związane z przebiegiem Konkursu oraz osiągnięciem 

zakładanych celów tj. upowszechnianie dobrych praktyk przyczyniających się do ochrony i podnoszenia walorów 

środowiskowych, przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych wsi i zagród, wzrostu poziomu i jakości życia ich 

mieszkańców, a także aktywizacji i integracji lokalnych społeczności, tworzących i realizujących wizję dalszego rozwoju 

z poszanowaniem tych wartości. 

9. Ochrona danych osobowych 

1) Administratorem danych podczas etapu: 

a) gminnego Konkursu jest właściwy miejscowo wójt/burmistrz gminy, 

b) powiatowego Konkursu jest Starosta Kartuski, 

c) wojewódzkiego Konkursu jest Marszałek Województwa Pomorskiego. 

2) Dane osób biorących udział w Konkursie są przetwarzane w celu realizacji Konkursu i będą udostępniane innym 

podmiotom zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa – podstawa przetwarzania – cel publiczny (art. 

6 ust  lit. E RODO) 
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3) Dane osób biorących udział w Konkursie  będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, m. in. 

z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych a także 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

4) Osoby biorące udział w Konkursie mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i 

sprostowania. 

5) Podanie danych osobowych przez osobę biorącą udział w Konkursie jest dobrowolne. Może ona w każdym 

momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i żądać ich usunięcia. Brak zgody 

uniemożliwia udział w Konkursie. 

10. Dane kontaktowe w sprawach organizacyjnych 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie 

ul. Gryfa Pomorskiego 20, 83-333 Chmielnie 

tel. 58 684 22 05 

e-mail: it@chmielno.pl 
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Załącznik do Regulaminu 

 
NAGRODY WÓJTA GMINY CHMIELNO W ETAPIE GMINNYM KONKURSU  

"PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2022" 

 

 

- W kategorii zagroda: 

I Miejsce   ---------------------------------------- nagroda    750 zł 

II Miejsce   ---------------------------------------- nagroda    500 zł 

III Miejsce   --------------------------------------- nagroda    250 zł 

 

  

 

- w kategorii wieś: 

I Miejsce   ----------------------------------------- nagroda  600 zł 

II Miejsce -----------------------------------------   nagroda  300 zł 

III Miejsce ---------------------------------------- nagroda  200 zł 

 

wyróżnienie ------- nagroda 100 zł    


