
Załącznik nr 1 do uchwały nr /2021 

OZŁ PZD z dnia 7 maja 2021r. 

 

REGULAMIN KONKURSU OKRĘGOWEGO 

„Rzeźby roślinne na działce w ROD” 

 

§ 1 

 

1. Organizatorem konkursu jest Okręgowy Zarząd Łódzki Polskiego Związku Działkowców. 

2. Warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest podanie przez uczestnika swoich danych 

w formularzu zgłoszenia do konkursu i udzielenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z m.in. przepisami ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), Rozporządzeniem 

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 oraz 

przepisami prawnymi obowiązującymi w PZD.  

3. Udział w konkursie „Rzeźby roślinne na działce w ROD” może/mogą wziąć 

działkowiec(wcy) posiadający tytuł prawny do działki w ROD należącym do 

Stowarzyszenia Ogrodowego PZD. 

4. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez złożenie formularza zgłoszenia do Konkursu 

Okręgowego „Rzeźby roślinne na działce w ROD”. Zgłoszenia dokonać można drogą 

mailową przesyłając skan dokumentów oraz pliki zdjęciowe na adres lodz@pzd.pl lub 

tradycyjną pocztą na adres: Polski Związek Działkowców Okręg Łódzki w Łodzi 

ul. Warecka 3, 91-202 Łódź. 

5. Termin zgłaszania działek do konkursu upływa dnia 31 lipca 2021 r. (decyduje data 

dostarczenia zgłoszenia drogą mailową lub data stempla pocztowego). 

 

§ 2 

Materiały niezbędne do wzięcia udziału w konkursie: 

1. Zgłoszenie działki do konkursu winno zawierać: 

a) Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia do Okręgowego Konkursu „Rzeźby 

roślinne na działce w ROD”.  

b) Dokumentację fotograficzną przekazaną drogą mailową, utrwaloną na nośniku cyfrowym 

lub w formie kolorowego wydruku. 

c) Podpisane (czytelnie) Oświadczenie uczestnika Okręgowego Konkursu „Rzeźby roślinne 

na działce w ROD”. 

d) Oświadczenie podpisuje działkowiec, posiadający tytuł prawny do działki.  

 

2. Materiał zdjęciowy obejmujący: 

a) poszczególne krzewy, 

b) zagospodarowanie działki, w tym jej widok ogólny. 

Materiał fotograficzny winien być dobrej, jakości, wykonany w sposób umożliwiający jego 

wykorzystanie do publikacji. 

mailto:lodz@pzd.pl


§ 3 

 

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

działki do konkursu. 

 

§ 4 

1. Komisja Konkursowa Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD dokona oceny 

zgłoszonych do konkursu działek i przedstawi protokół wraz z wnioskami ze swojej 

pracy Okręgowemu Zarządowi Łódzkiemu PZD. 

2. Ocena zgłoszonych działek zostanie przeprowadzona na podstawie dostarczonych 

zdjęć oraz formularza zgłoszeniowego. 

§ 5 

 

1. Na podstawie protokołu wraz z wnioskami, o których mowa w § 4 Okręgowy Zarząd 

Łódzki PZD dokona rozstrzygnięcia konkursu i ustali listę jego laureatów. 

§ 6 

1. Laureaci konkursu okręgowego otrzymają nagrody pieniężne przedstawione poniżej: 

 Pierwsze miejsce  3000 zł 

 Drugie miejsce  2000  zł 

 Trzecie miejsce  1000 zł 

 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień w wysokości 500 zł każde. 

3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy oraz zestaw wydawnictwa.  

§ 7 

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 31 sierpnia 2021r. na stronie internetowej Okręgu 

i w mediach społecznościowych. 

§ 8 

Łącznie można uzyskać 70 punktów. Ilość punktów do uzyskania w poszczególnych 

kategoriach przedstawiono poniżej:  

1. Ocena: 

a) liczebność krzewów ……………………..0-10 pkt 

b) stopień zaawansowania formowania ……………………..0-10 pkt 

c) estetyka wykonania  ……………………..0-10 pkt 

d) zdrowotność prezentowanych roślin ……………………..0-10 pkt 

e) ogólne wrażenie działki……………………..0-10 pkt 

f) materiał fotograficzny i dokumentacyjny …………………….. 0-20 pkt 

 


