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Regulamin Konkursu  

„NIEZAPOMINAJKA – OGRÓD PRZYJAZNY PRZYRODZIE” 

 

1. Organizator konkursu: Biebrzański Park Narodowy 

 

2. Cele konkursu  

a) Promocja tradycyjnych ogrodów wiejskich 

b) Promocja przyjaznych przyrodzie i środowisku praktyk ogrodniczych  

c) Promocja kontaktu z przyrodą poprzez aktywny wypoczynek na powietrzu poprzez 

ogrodnictwo, obserwacje i poznawanie przyrody, wypoczynek i rekreację w ogrodzie 

d) Edukacja ekologiczna 

e) Docenienie i uhonorowanie właścicieli tradycyjnych ogrodów wiejskich przyjaznych 

przyrodzie i człowiekowi 

 

3. Uczestnicy: 

W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne - właściciele, współwłaściciele (oraz ich 

pełnoletnie dzieci) oraz użytkownicy (za pisemną zgodą właściciela) ogrodów 

przydomowych położonych w granicach gmin biebrzańskich
1
. Osoby niepełnoletnie mogą 

wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.  

 

4. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

a) akceptacja postanowień niniejszego regulaminu konkursu - przystąpienie do konkursu 

oznacza jednocześnie zgodę na warunki podane w regulaminie konkursu, 

b) zgłoszenie uczestnictwa na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu,  

c) zgłoszenie tylko jednego obiektu, 

d) odpowiedzialność za wszystkie oświadczenia zawarte w niniejszym regulaminie, 

e) zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu, 

zgoda na publikację dostarczonych przez zgłaszającego zdjęć i przekazanie praw 

autorskich zdjęć na rzecz Organizatora konkursu oraz zgoda na wykonanie i publikację 

zdjęć obiektów zakwalifikowanych do finału podczas wizytacji przez komisję 

konkursową. 

 

5. Ochrona danych osobowych 

a) Zgoda uczestników konkursu na przetwarzanie ich danych jest wyrażana dobrowolnie 

w formularzu zgłoszeniowym. 

b) Administratorem Danych Osobowych uczestników konkursu w rozumieniu ustawy 

o ochronie danych osobowych, na potrzeby zorganizowania i przeprowadzenia 

konkursu jest Organizator Konkursu – Biebrzański Park Narodowy z siedzibą 

w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz. 

c) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach zorganizowania 

i przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania, odbioru 

i rozliczenia nagrody oraz wydania publikacji o tematyce konkursu. 

d) Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 

określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2135). 
                                                           
1
 Tj.: Wizna, Jedwabne, Radziłów, Grajewo, Trzcianne, Goniądz, Jaświły, Suchowola, Rajgród, Bargłów 

Kościelny, Sztabin, Dąbrowa Białostocka, Lipsk, Nowy Dwór. 
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e) Przetwarzanie osobowych obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika 

wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. 

f) Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział 

w konkursie. 

  

6. Czas trwania konkursu 

Rozpoczęcie konkursu w Święto Polskiej Niezapominajki, czyli w dniu 15 maja 2016 r.  

Termin zgłoszeń do konkursu upływa 31 lipca 2016 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu (ogłoszenie wyników i wręczenie nagród) nastąpi w dniu 

24 września 2016 r. w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu-Twierdzy. 

Warunkiem przekazania nagrody i wyróżnienia jest osobiste stawiennictwo uczestnika 

konkursu na uroczystości ogłoszenia wyników konkursu. W usprawiedliwionym przypadku 

nagroda (lub wyróżnienie) zostanie przesłana pocztą lub dostarczona na adres wskazany 

w formularzu zgłoszeniowym. 

 

7. Tryb zgłaszania do udziału w konkursie 

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać pocztą tradycyjną, elektroniczną (na adres 

ogrod@biebrza.org.pl) lub złożyć w sekretariacie Biebrzańskiego Parku Narodowego (adres: 

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz) czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy 

(załącznik do regulaminu konkursu) oraz minimum 5 zdjęć ogrodu w formie papierowej 

o wymiarze minimum 10x15 cm lub w formie cyfrowej na płycie CD/DVD, o rozdzielczości 

około 1500x1000 pikseli, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Konkurs na OGRÓD 

PRZYJAZNY PRZYRODZIE. Materiały zgłoszeniowe (formularze, zdjęcia) nie będą 

zwracane. 

 

8. Tryb pracy Komisji Konkursowej 

 

Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora pracuje w trybie: 

a) Ocena otrzymanych zgłoszeń w oparciu o formularze zgłoszeniowe wraz ze zdjęciami  

b) Wybór i ogłoszenie 10 półfinalistów konkursu 

c) Wizytacja ogrodów półfinalistów w terminie uzgodnionym ze zgłaszającym 

d) Ocena obiektów, w których odbyła się wizytacja i wybór finalistów (miejsca: I, II i III 

i 7 wyróżnień) 

e) Ogłoszenie finalistów i wręczenie nagród w dniu 24 września w siedzibie 

Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu-Twierdzy. 

 

9. Kryteria oceny ogrodu (szczegółowa karta oceny ogrodu dostępna jest u Organizatora) 

 

• Walory ekologiczne (np.: rośliny przyjazne dzikim zwierzętom, różnorodność rabat, 

obecność starych, dziuplastych drzew, „mała architektura ogrodowa” przyjazna 

przyrodzie: budki lęgowe, karmniki, poidełka, „domki” dla dzikich zwierząt , drzewa 

i krzewy owocowe rodzimych odmian, brak obcych gatunków roślin ekspansywnych) 

• Walory dekoracyjne (np.: różnorodność roślin typowych dla tradycyjnych ogrodów 

wiejskich, estetyka ogrodu) 

• Walory użytkowe (np. zioła, jarzyny, sad, żywopłot itp.) 

• Walory edukacyjne (np. możliwość odwiedzenia ogrodu i spotkania z ogrodnikiem – 

mailto:ogrod@biebrza.org.pl
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po umówieniu wizyty) 

• Dobre praktyki ogrodnicze (np. wykorzystanie deszczówki, kompostownik, ściółkowanie 

gleby, naturalne metody ochrony roślin i nawożenia, prawidłowo przycinane drzewa) 

 

10. Nagrody 

Kolejność miejsc będzie wynikała z punktacji przyznanej przez Komisję Konkursową. 

Decyzje Komisji są ostateczne. 

 

I miejsce – nagroda rzeczowa o wartości ok. 500 zł brutto 

II miejsce – nagroda rzeczowa o wartości ok. 400 zł brutto  

III miejsce – nagroda rzeczowa o wartości ok. 300 zł brutto 

7 wyróżnień - upominki o wartości ok. 150 zł brutto  

 

Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie.  

Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni do bezpłatnego udziału w warsztatach 

praktycznych ogrodnictwa przyjaznego przyrodzie oraz wymiany nasion i sadzonek. 

 

11. Postanowienia końcowe 

Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji zapisów w Regulaminie 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności 

przepisy kodeksu cywilnego. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych 

przez uczestnika, za zmianę miejsca pobytu uczestnika w czasie trwania konkursu lub 

zmianę innych danych osobistych, które zostały zamieszczone w formularzu zgłoszenia do 

konkursu, a które stoją na przeszkodzie komunikacji z uczestnikiem. 

 

Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu podczas jego trwania, 

o ile zmiana ta nie wpłynie negatywnie na warunki uczestnictwa w konkursie. O zmianach 

uczestnicy zostaną poinformowani na stronie internetowej Biebrzańskiego Parku 

Narodowego (www.biebrza.org.pl), pocztą tradycyjną lub elektroniczną, a zmiany 

obowiązywać będą uczestnika po zapoznaniu się z nimi.  

 

Podpis organizatora konkursu: 

 

 

 

   ……………………………   

http://www.biebrza.org.pl/

