
ZARZĄDZENIE NR 294/SGK/2022 
BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW 

z dnia 19 października 2022 r. 

w sprawie  przyjęcia regulaminu konkursu pn. "Ekologiczne podwórko w Gminie Międzyzdroje" 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. 
U z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się regulamin konkursu pn. ”Ekologiczne podwórko w Gminie Międzyzdroje”, w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 
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Załącznik do zarządzenia Nr 294/SGK/2022 

Burmistrza Międzyzdrojów 

z dnia 19 października 2022 r. 

Regulamin konkursu 
pn. ,,EKOLOGICZNE PODWÓRKO W GMINIE MIĘDZYZDROJE ” 

I.   Przepisy ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Międzyzdrojów. 

2. Celem konkursu jest propagowanie działań i rozwiązań proekologicznych, motywujących społeczność 
Gminy Międzyzdroje  do większego zaangażowania w ochronę środowiska, zwłaszcza powietrza i wody. 

3. Konkurs ma na celu promocję pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań ekologicznych, mających 
pozytywny wpływ na środowisko naturalne Gminy Międzyzdroje, zapobieganie skutkom suszy, propagowanie 
transformacji energetycznej. 

4. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu 
i obowiązuje do jego zakończenia. 

II.        Uczestnicy i warunki konkursu 

1. Konkurs kierowany jest do mieszkańców Gminy Międzyzdroje. 

2. Uczestnikami konkursu są właściciele lub współwłaściciele, użytkownicy wieczyści posiadający tytuł 
prawny do terenu przy budynku - podwórka zgłoszonego do konkursu. 

3. Z konkursu wyłączone są osoby powołane do komisji konkursowej oraz członkowie ich najbliższych 
rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się małżonków, rodzeństwo, dzieci i osoby przysposobione. 

4. Do konkursu zgłaszać można teren przy budynku mieszkalnym. Zgłoszeniu nie podlegają balkony czy 
tarasy w budynkach wielomieszkaniowych. 

5. Konkurs będzie trwał od chwili jego ogłoszenia na stronie internetowej www.miedzyzdroje.pl, do dnia 
28 października 2022 r. 

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w terminie zgłoszenia, zawierającego formularz 
zgłoszeniowy z następującymi danymi: Imię i nazwisko mieszkańca, adres (lokalizację podwórka ), nr telefonu, 
adres e-mail, oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do podwórka oraz zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb organizowanego konkursu. 

7. Regulamin konkursu oraz formularz można pobrać ze strony internetowej: 

 www.miedzyzdroje.pl        lub osobiście w Referacie Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim na 
Placu Ratuszowym 1, w Punkcie Obsługi Interesanta. 

8. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 28 października 2022r 

a) listownie na adres: Urząd Miejski w Międzyzdrojach, Plac Ratuszowy 1, 

72–500 Międzyzdroje z dopiskiem „Konkurs na Ekologiczne Podwórko w gminie Międzyzdroje” 
(decyduje data stempla pocztowego) 

b) osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta, na parterze, w Urzędzie Miejskim, Plac Ratuszowy 1, 
72–500 Międzyzdroje do 28.10.2022r. do godz.14:00 

c) drogą elektroniczną na adres: srodowisko@miedzyzdroje.pl        do 28.10.2022r. do godz.14:00 

9. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska 
w Międzyzdrojach, pod numerem telefonu 91 327 56 69 / 91 327 56 56 

10. Zgłoszenie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż podmiot : 

a) przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu, 
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b) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE), 

c) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów konkursu wizerunku podwórka, 
w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Gminy Międzyzdroje. 

11. Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację jego warunków i regulaminu, którego stateczna 
interpretacja należy do Komisji konkursowej konkursu. 

III.        Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 

1.  Rozstrzygnięcia konkursu dokona powołana przez Burmistrza Międzyzdrojów Komisja Konkursowa, 
która dokona indywidualnej oceny zgłoszonych podwórek po zakończeniu terminu trwania konkursu. Prace 
komisji konkursowej potrwają nie dłużej niż do dnia 15 listopada 2022r. 

2.  Po wstępnej weryfikacji formularzy, komisja dokona wizytacji, przeglądu i oceny zagospodarowania 
podwórek kierując się następującymi kryteriami: 

- % powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki 

- rodzaj uprawianych roślin, czy są miododajne, czy rosną drzewa tlenowe 

- rozwiązania związane z retencją wody 

- rodzaj oświetlenia na podwórku (lampy solarne) 

- rodzaje wykorzystywanych nawozów 

- posiadanie kompostownika 

- hotele dla owadów, budki lęgowe, karmniki, poidełka dla ptaków 

- rodzaj ogrodzenia posesji (betonowe, metalowe czy żywopłot) 

- ogólne wrażenie wizualne podwórka oraz jego dostosowanie do potrzeb ekologii. 

3.  W ocenie komisji przyjmuje się skalę ocen od 1 do 10 punktów dla każdego z kryteriów wymienionych 
w rozdziale III ustęp 3. Najwyższa liczba przyznanych punktów przez członków komisji stanowi o zajętym 
w konkursie miejscu. W przypadku równej ilości punktów decyduje głos Przewodniczącego komisji. 

4.  Spośród zgłoszonych do konkursu podwórek komisja wyłoni 3 najbardziej ekologiczne podwórka 
w roku 2022. 

5.  Kolejnych 17 uczestników otrzyma nagrody za udział w konkursie. 

6.  Decyzje komisji są nieodwołalne i nie podlegają zaskarżeniu. 

7.  Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci BECZEK NA 
DESZCZÓWKĘ. 

8.  Pierwsze 3 miejsca, oprócz nagród z rozdziału III ustęp 8, otrzymają dodatkową nagrodę 
niespodziankę. 

9.  Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. 

10.  Pełna informacja o przebiegu konkursu będzie dostępna na stronie internetowej: 

www.miedzyzdroje.pl. 

11.  Ogłoszenie wyników zamieścimy 16.11.2022 r. na stronie www.miedzyzdroje.pl. Wręczenie nagród 
nastąpi na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach po terminie zakończenia konkursu. 

IV.   Ochrona Danych Osobowych  

1. Administratorami danych osobowych ujawnionych na potrzeby konkursu jest Gmina Międzyzdroje 
reprezentowana przez Burmistrza Międzyzdrojów. Przetwarzanie danych sobowych odbywać się będzie 
na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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). 

2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. 
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3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, 
ale jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie oraz na podstawie art.6 ust.1. lit. b ,c rozporządzenia RODO. 

4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

a) imię i nazwisko 

b) adres 

c) nr telefonu, 

d) adres e-mail. 

5. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. W celu 
skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod 
adresem: srodowisko@miedzyzdroje.pl. 

6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich 
danych, prawo do ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania danych a także prawo do przenoszenia danych osobowych. W celu skorzystania 
z przysługujących praw należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail 
srodowisko@miedzyzdroje.pl. 

7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska oraz fotografii podwórka w celu 
informowania o wynikach konkursu. 

9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz 
nie będą poddawane profilowaniu. 

10. Dane uczestników konkursu nie będą przechowywane dłużej, niż jest to wymagane. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

,,Ekologiczne podwórko w Gminie Międzyzdroje" 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu 
pn. „EKOLOGICZNE PODWÓRKO W GMINIE MIĘDZYZDROJE” 

IMIĘ I NAZWISKO 

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

ADRES: ( lokalizacja podwórka ) 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

TELEFON:……………………………… 

EMAIL:………………………………………………. 

Oświadczenia: 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego 
do terenu 

oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu organizowanego przez 
Burmistrza Międzyzdrojów oraz akceptuję jego postanowienia; 

oświadczam, że posiadam tytuł prawny terenu zgłaszanego do konkursu 

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

(data i miejscowość)                                                                                  (czytelny podpis) 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem 
i rozstrzygnięciem konkursu i oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku 
w celach informacyjnych 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów konkursu 
dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych oraz wykorzystanie 
i publikację mojego wizerunku przez organizatorów konkursu na potrzeby konkursu i w celach 
marketingowych i organizacyjnych w/w konkursu. 

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

(data i miejscowość)                                                                     (czytelny podpis) 
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