
Załącznik nr 1 do Uchwały nr  88 /2018 

REGULAMIN KONKURSU OKRĘGOWEGO 

„WZOROWA DZIAŁKA OKRĘGU OPOLSKIEGO ROKU 2018" 

§ 1 

1. Do udziału w konkursie Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD zgłaszają 

działki, które są laureatami w konkursach ogrodowych w roku 2017 lub zostały 

wytypowane do konkursu przez ogrodową komisję konkursową/przeglądową w 2018 

roku. 

2. Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego PZD, na terenie którego znajduje się więcej niż 

tysiąc działek, może zgłosić do konkursu dwie działki. 

3. Działka będąca laureatem w konkursie okręgowym może startować z zachowaniem  

3-letniej karencji. 

4. Termin zgłaszania działek do konkursu upływa z dniem 15 czerwca 2018 r. (decyduje 

data stempla pocztowego). 

§ 2 

Zgłoszenie działki do konkursu winno zawierać: 

1. Uchwałę Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego PZD w sprawie zgłoszenia działki do 

konkursu „Wzorowa Działka Okręgu Opolskiego Roku 2018” obejmującą: 

a) numer działki oraz nazwę i adres ROD, na terenie którego jest położona; 

b) nazwisko i imię jej użytkownika wraz z adresem korespondencyjnym i  numerem 

telefonu; 

c) pisemną informację o działce, ujmującą wszystkie działy zawarte w regulaminie 

konkursu okręgowego. 

2. Materiał zdjęciowy obejmujący: 

a) zagospodarowanie działki, w tym jej widok ogólny, 

b) altanę, 

c) część produkcyjną działki, 

d) część wypoczynkową działki, 

e) elementy małej architektury, 

f) inny materiał ilustracyjny, uznany przez działkowca, jako pomocny przy ocenie 

działki. 

Uwaga: Materiał fotograficzny winien być dobrej jakości, wykonany w sposób 

umożliwiający jego wykorzystanie do publikacji. Należy go przekazać w formie 

elektronicznej. 

3. Podpisaną przez autora zdjęć, działkowca lub prezesa zarządu ROD zgodę na publikację 

zdjęć oraz przetwarzanie danych osobowych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

podpisuje działkowiec (działkowcy), który bierze udział w konkursie „Wzorowa Działka 

Okręgu Opolskiego Roku 2018”. Wzór zgody stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 

uchwały. 

§ 3 

Brak załączenia do zgłoszenia elementów, o których mowa w § 2, stwierdzenie nie 

przestrzegania postanowień regulaminu ROD w zakresie zagospodarowania działki oraz 

niepłacenie opłat ogrodowych w ustalonych terminach skutkuje dyskwalifikacją uczestnictwa 

w konkursie. 



§ 4 

1. Członek Komisji Konkursowej OZ PZD wraz z instruktorem SSI, na podstawie 

przesłanych materiałów, a także lustracji przeprowadzonej w okresie od dnia 25 czerwca 

2018 r. do dnia 20 lipca 2018 r., dokona oceny działek zgłoszonych do konkursu. 

2. Komisja Konkursowa Okręgowego Zarządu PZD sporządzi protokół wraz z wnioskami na 

potrzeby Okręgowego Zarządu PZD. 

§ 5 

Okręgowy Zarząd PZD, na podstawie protokołów i wniosków Komisji Konkursowej, dokona 

rozstrzygnięcia konkursu i ustali laureata oraz listę wyróżnionych w konkursie. 

§ 6 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w trakcie Wojewódzkich Dni Działkowca Roku 2018 

oraz opublikowane na stronie internetowej Okręgowego Zarządu PZD w Opolu. 

§ 7 

Łącznie można uzyskać 140 punktów. Ilość punktów do uzyskania w poszczególnych 

kategoriach określono poniżej. 

Lp. Zakres  Punktacja 

1 Rozplanowanie i urządzenie działki  

(ocena ogólna, racjonalne wykorzystanie terenu) 

0-10 pkt. 

2 Estetyka działki (ład i porządek, ogrodzenie i urządzenia na działce 

zgodne z regulaminem ROD) 

0-10 pkt. 

3 Trawnik i jego utrzymanie 0-10 pkt. 

4 Część ozdobno-wypoczynkowa, w tym: 

a) bogaty dobór roślin ozdobnych 

b) urządzenia wypoczynkowe i rekreacyjne 

 

0-10 pkt. 

0-10 pkt. 

5 Część produkcyjna działki, w tym: 

a) sadownicza (różnorodność drzew i krzewów owocowych, 

przestrzeganie odległości nasadzeń od granic działki, prawidłowe 

formowanie koron, cięcie i prześwietlanie, zdrowotność) 

b) warzywnicza (bogaty dobór gatunków, w tym ziół) 

 

0-10 pkt. 

 

 

0-10 pkt. 

6 Mała architektura na działce: 

a) płotki, murki, trejaże, pergole, oczka i zbiorniki wodne 

b) inne elementy małej architektury 

 

0-10 pkt. 

0-10 pkt. 

7 Estetyka i stan techniczny altany: 

a) powierzchnia i odległość altany od granicy działki zgodne  

z regulaminem ROD 

b) wykorzystanie altany zgodnie z regulaminem ROD 

c) estetyka i stan techniczny altany 

 

0-10 pkt. 

 

0-10 pkt. 

0-10 pkt. 

8 Posiadanie na działce kompostownika i jego wykorzystanie 0-10 pkt. 

9 Ekologia na działce (budki lęgowe, karmniki dla ptaków, domki dla 

owadów pożytecznych, ekologiczne sposoby ochrony roślin, 

stosowanie nawozów naturalnych) 

0-10 pkt. 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Uchwały nr  88 /2018  

 

PROTOKÓŁ OKRĘGOWEJ KOMISJI KONKURSOWEJ 

Z PRZEPROWADZONEJ LUSTRACJI DZIAŁKI W KONKURSIE 

„WZOROWA DZIAŁKA OKRĘGU OPOLSKIEGO ROKU 2018” 

Działka nr ............................................... położona w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym 

im. ............................................................. w……..................................................... 

użytkowana przez ........................................................................................................., 

adres ………………………….………………………………………………………………. 

nr telefonu …………………… …………………………. 

zgłoszona do Okręgowego Konkursu „Wzorowa Działka Okręgu Opolskiego Roku 2018”. 

 

Lustracja przeprowadzona została przez zespół Komisji Konkursowej w składzie: 

1. .............................................................................................................................. 

imię i nazwisko 

2. ............................................................................................................................... 

imię i nazwisko 

w obecności przedstawiciela Zarządu ROD, a także użytkownika działki: 

1. .............................................................................................................................. 

imię i nazwisko 

2. .............................................................................................................................. 

imię i nazwisko 

3. .............................................................................................................................. 

imię i nazwisko 

4. .............................................................................................................................. 

imię i nazwisko 

5. .............................................................................................................................. 

imię i nazwisko 

 

W oparciu o dokonaną lustrację zagospodarowania działki oraz zgodnie z regulaminem 

konkursu: „Wzorowa Działka Okręgu Opolskiego Roku 2018”, ustala się następującą 

punktację: 

Lp. Zakres  Przyznano 

1 Rozplanowanie i urządzenie działki (0-10) 

- ocena ogólna, racjonalne wykorzystanie terenu 

 

2 Estetyka działki (0-10) 

- ład i porządek, ogrodzenie i urządzenia na działce zgodne z 

regulaminem ROD 

 



3 Trawnik i jego utrzymanie (0-10) 

 

 

4 Część ozdobno-wypoczynkowa, w tym: 

c) bogaty dobór roślin ozdobnych (0-10) 

d) urządzenia wypoczynkowe i rekreacyjne (0-10) 

 

5 Część produkcyjna działki, w tym: 

c) sadownicza - różnorodność drzew i krzewów owocowych, 

przestrzeganie odległości nasadzeń od granic działki, prawidłowe 

formowanie koron, cięcie i prześwietlanie, zdrowotność (0-10) 

d) warzywnicza - bogaty dobór gatunków, w tym ziół (0-10) 

 

6 Mała architektura na działce: 

c) płotki, murki, trejaże, pergole, oczka i zbiorniki wodne (0-10) 

d) inne elementy małej architektury (0-10) 

 

7 Estetyka i stan techniczny altany: 

d) powierzchnia i odległość altany od granicy działki zgodne  

z regulaminem ROD (0-10) 

e) wykorzystanie altany zgodnie z regulaminem ROD (0-10) 

f) estetyka i stan techniczny altany (0-10) 

 

8 Posiadanie na działce kompostownika i jego wykorzystanie (0-10) 

 

 

9 Ekologia na działce (0-10) 

- budki lęgowe, karmniki dla ptaków, domki dla owadów 

pożytecznych, ekologiczne sposoby ochrony roślin, stosowanie 

nawozów naturalnych  

 

 

Łączna ilość punktów do uzyskania – 140 pkt 

 

 

 

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach: jeden dla Komisji Konkursowej OZ PZD, drugi dla 

Zarządu ROD. 

 

Podpis/y/ użytkownika działki ……………….......................................................................... 

 

 Podpisy przedstawicieli      Podpisy członków zespołu 

      Zarządu ROD                      Komisji Konkursowej 

 

1. ...........................       1. ...........................  

2. ...........................        2. ........................... 

3. ...........................  

4. ...........................        Pieczęć ROD 

 

Miejscowość ............................, dnia ................................ 2018 r. 

 

 



Załącznik Nr 3 do Uchwały nr  88 /2018 

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ ZDJĘĆ 

I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………..…………………………………………….. 

(imię i nazwisko) 

 

z ROD ……………………..………… w …………………………………………………….. 

(nazwa, miejscowość) 

 

oświadczam, że jestem autorem/posiadam zezwolenie autora1 zdjęć i wyrażam zgodę na 

wykorzystanie zdjęć w konkursie „Wzorowa Działka Okręgu Opolskiego Roku 2018” przez 

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe Okręg Opolski z siedzibą  

w Opolu, 45-564 Opole, ul. L. Solskiego 15 wpisane do rejestru stowarzyszeń 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 

0000293886, NIP 754-13-07-044 (zwany dalej: „ OZ PZD”). 

 

Zgoda obejmuje: 

✓ utrwalanie, obróbkę, powielanie, publiczne udostępnianie na dowolnym nośniku 

drukowanym lub cyfrowym, 

✓ publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w tym na stronie internetowej 

jednostek organizacyjnych PZD oraz ulotkach, broszurach, prezentacjach, filmach OZ 

PZD, 

✓ archiwizację oraz tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych. 

 

Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych. 

 

 ………………………………..     ………………………. 

         (miejscowość, data)                 (czytelny podpis) 

 

 

Ja niżej podpisany2 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imienia, nazwiska, 

adresu korespondencyjnego, numeru telefonu) przez OZ PZD w konkursie „Wzorowa Działka 

Okręgu Opolskiego Roku 2018”. 

 

 ………………………………..     ………………………. 

        (miejscowość, data)                 (czytelny podpis) 

 

 

 
1 

niepotrzebne skreślić 
2
dotyczy wyłącznie działkowców, których działki biorą udział w konkursie „Wzorowa Działka Okręgu 

Opolskiego Roku 2018”. Nie dotyczy członków zarządów ROD lub innych osób, które tylko wykonały zdjęcia lub 

pozyskały je z innych źródeł niż od w/w działkowców 


