Uchrvała nr 58/2018
Okręgowego Zarządu Malopolskiego Pol§kiego Związku Działkowców w Krakowie
z dnia 23 kwietnia 2018 roku
w

spruwił: ogłnszmia końkał§a okręgol!,ego uwzolova Działka Roku 2018"

OkJęgo§y Zaząd Małopolski Polskiego Związku Działkowców w Krakowię, dziŃając
podstańe § 110 ust. 2, pkt 24 statufu PzD, w zrłiązknz §7 stafufu PZD, postanawia:

la

§1

l. Ogłosić na rok 2018 koŃws oklęgowy pod nazwą: ,,Wzorowa Dzialka Roku 2018".
2. Przyjąć Regulamin koŃEsu, Llóry stanowi załącznik rn 1 do nińejszej uchwały.
3. Przyjąć wzór prolokołu z lustracji, który §tanowi załącaik nr 2 do niniejszej uchwĄ.
4. PłĄąć wzót zgody na publikację z,djęć i przetwuzańe danych osobowych, który stanowi
zalącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2

Do udziału w konl,r:rsie, Zarządy RoD mogą zgła§zać jedną, dwie lub trry dzialki.
2, Tęrmin zgłaszania działek do koŃursu upłrła ż dniem 20 czerwca 2018r.
1,

3. W

konkursie mogą ucz€stniczyć wyłącznie działki, których elemetrty w}po§aźenia
i ząospodarowania są zgodne z regulaminem ROD.
4. Działka będąca laureatem konkursu okręgowego może uczestnrczyć w konkursie z zachowaliem
3 - letniej karencji.

§3

Zgłoszenie do koŃwsu winno zawierać:
1, Uchwałę Zarządu ROD typującą działkę/działki do konkusu obejmującą:
a) nurrer działki oraz nazrvę i adres RoD, na telęnie którego jest położona,
b) nazwisko i imię uĄłkownika działki wraz z adresem korespondencyjnym i numer telefonu.
2. Materiał zdjęciowy obejmujący widok ogó]ny działki, altanę, ęlementy małej alchitekfury, cżęść
prodŃcyjną i \,!$oczyŃową działki. Materiał fotogTaficzny winien być dobrej jakości, wykonany
w sposób umożliwiający jego wykorzystanie do publikacji. Należy go przekazŃ w formie
elekhonicznej .
3. Podpisaną plzez autolŻ. zdjęć, działkowca lub prezesa zarządu RoD zgodę na publikację zdjęć
oraz plzęlwalzańe danych osobowych. zgodę na gzetvłatzanie darrych osobowych podpisuje
działkowiec (działkowcy), który bierze udział w koŃursie ,,Wzorowa DżałkaRoku 2018". Wżór
zgody stanowi załączrik nr 3 do niniejszej uchwĄ.

§4
Brak załączeńa do zgłoszenia elementów, o których mowa w § 3, stwierdzenie nie pftęstxzegańa
postanowień regulaminu RoD w zakresie zagospodarowarria dziŃkj oraz niepłacenie opłat
ogrodowych w ustalonych terminach skutkuje dyskwalifikacją uczestnictwa w konkursie,

§5

1. Komisja KoŃursowa OZM PZD w Krakowię na podstańe przesłarrych mateliałów, a także
lustracji pźeprowadzonej w okresie od 27 czerwca do 27 lipca 2018r. dokona oceny działęk
zgłoszonych do konkwsu.
2. Komisja KoŃrrrsowa OZM PZD w Krakowie na potrzeby OZM PZD w Klakowie sporządzi
protokół rł,raz z wnioskami,
3. OZM PZD w Krakowie dokona rozstrzygnięcia konkursu, ustali listę lauęalów i \ryróżnień.

§6

1. Wszyscy działkowcy biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy uznaniowe.

rzeczowe:
a./ za I miejsce
b/ za It miejsce - 400
c/ zaIII niejsce - 300 z|
- 500
b/ uz},tkownicy w}Tóżniolych dńńek otnymają nagrody ksiąZkowe do 50 zł

2- LauTeaci ohz},rnają nagrody

ż

Uchwała wchodzi w życię z dnięm podjęcia.

ń

§6
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Kłąków, dnia 23 kwietnia 2018l.

