Uchwala nr 5712018
okręgowego Zarządu MałopolśkiegoPolskiego Związku Działkorvców w Krakowie
z dnia 23 l§łietnia 2018 roku
w

sprawie: ogłoszenia konkunu okłęgowego

"Rodzinny

Ogłód Działkotty Roku 2018"

Ofuęgolły Załząd Małopolski Polskiego Związku Dziółkowców w K]:akowie, dzlńając
podstawie § 110 ust. 2, plć 24 statutu PZD,w z.łięk'J z §7 statufu PZD postanawia:

r,a

§1
Ogłosić na rok 2018 konkurs okęgowy pod nazwą: ,,Rodzinny Ogród Dzialkowy Roku 2018".
2. Przyjąć Regulamin konkursu, który starrowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwĄ.
3. Przyjąć wzór protokołu z lustacji, który stanowi załącżnik nr 2 do niniejszej uchwĄ.
4. Ptżyjąć vtzól zgody na publikację zdjęć i przłwatzańe danych osobowych, który stanowi
załącznik nr 3 do nhiejszej uchwały.
1.

§2
konl:ursie Zarząd ROD zgłasza Rodzinny Ogród Działkowy.
2. Ogrody będące laureatami konkursów okęgowych mogą być zgłoszone po 3Jetniej karencji.
3, Termin zgłaszaIria ROD do koŃursu ufywa z dniem 20 czerwca 2018r.
1, Do udziału w

§3
1.

Do udziału w koŃursie ńe mogą być zgłaszane Rodzinne Ogrody Działkowe, w których:
a) działki posiadają altany ponadnormat},\łne, Bryśępujązjawiska zamieszkiwania oraz
przypadki zameldowarria na terenie działek w RoD,
b) brak planów zagospodarowania ogrodu zafuvietdzorlego przez Okęgowy Zarząd Małopolski
PZD w Krako\łie.

§4
Zgłoszenie do konkursu winno zawięrać:
1. Uchwałę Zauądn PIOD z pelą rLazs,vą Rodzinrrego Ogrodu Działkowego, jego położeniem,
liczbą terenów, łączną powierzchdą w ha i ticzbą działek olaz numelem, pod któr}m ogród jest
zarejestrowany w Rejestrze ROD IGajowej Rady PZD,
2. Pisęmną informację o Rodzinnynr ogrodże Działkowym, z przedstawieniem historii RoD oraz
przedstawieniem posiadanej infrastrulrtury i terenów ogó]nycŁ w}?oczynkowych (place zabaw dla
dzieci, placę do uż},tku ogólnego, aleje spacerowe z ich wyposźeniem, np. ławki ogodowe itp.),
3. Materiał fotograficzrry pźedstawiający zagospodarowanie ogodu i działek, w §Tn: bramy
wjazdowe do ogrodu, Dom Działkowca lub świetlicęi pozostałe budynki administracyjno gospodarcze, teleny uąńku ogólnego i rekreacyjne ogrodu, drogi, aleje ogrodowe oraz parkingi,
podaniem ich numerów oraz nazwisk
najlepiej zagospodarowane działki w ogrodzie
uż},tkowników, życie w ogTodzie (w t}m imprezy ogtodowe, Dni Działkowca, Dziei Dzięcka iĘ.),
4. PodpisalĘ przez autom zdjęó, działkowca lub prezę§a Zarżądu ROD zgodę na publikację zdjęó i
pżetwaflańe danych osobowych. Zgodę na pżetwaźaniedanych osobowych podpisuje
działkowiec (działkowcy), któręgo działka jest wykorzyst},$ąna w koŃursie ,,Rodżinny Ogród
Działkowy Roku 2018". Wżór zgody stanowi załącznik ru 3 do niniejszej uchwaĘ.

z

§5

BrŃ

załączenla do zgłoszenia dokumentów wymienionych w §4
zgłoszenia Rodzirrnego Ogrodu Działkowego do konkursu.

uchwĄ

skutkuje nie przyjęciem

§6
1. Komisja Konkursowa OZM PZD w Krakowie na podstawie materiałórł \ł]łnienionych \ł § 4
uchwały, a także lustracji przeprowadzonej w okesie od 28 czerwca do 27 lipca 2018r, dokona
oceny Rodzimych Ogrodów Działkorłych zgłoszonych do konkursu.
2. Komisja KoŃursowa OZM Pn) sporządzi zs swojej pracy protokół wnz z wnioskami na
potrzeby OZM PZD w Krakowie.

§7
1. Okręgowy Zarżąd Małopolski PZD w Krakowie na podstawie protokołu i wniosków Komisji
Konkursowej Okęgowej PZD dokona loz§tzygnięcia konkursu ustali lisę laueatów oraz

i

prryzna wl,różŃenia w konkwsie.
2.W},nik koŃursu zostaną ogłoszonę 1la zebnniu okęgowego Zarądu Małopolskiego PZD w
Krakowie oraz opublikowarre na stlonie intemeto\rej olcęgu.

§8
1,

Najlepsze ogrody działkowę otrzymają puchary i dlplomy oraz na$ody pieniężne:
clżaIIIrriąscę - 7O0
b/za lI miejsce - 1.000
al zal miĄsce * 7.400

ź

zl

§9
Uchwała wchodzi w życię z dniem podjęcia.

f".l"'ł;);
_

o_ z"pzĄ! § ).]

§;rłt:)
Kłakow, dnia 23 lapietnia 2a]8r.
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