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Wiejskie ogrody przydomowe od wieków stanowiły miejsca, w których kipiało bujne życie: 
kobierce wielobarwnych kwiatów i pachnących ziół, drzewa i krzewy owocowe, a pośród nich 
śpiewające ptaki, kolorowe motyle, chrząszcze oraz brzęczące trzmiele i pszczoły. Od wielu lat 
obserwujemy jednak modę na minimalistyczne ogrody z nisko przystrzyżonymi trawnikami i kilkoma 
posadzonymi na nich iglakami. Znikają natomiast z naszych ogrodów tradycyjne, charakterystyczne 
dla polskiej wsi kwiaty: malwy, dziewanny, nasturcje, nagietki oraz wonne zioła. Coraz rzadziej 
spotkać w nich można także  drzewa i krzewy owocowe. Okoliczne pola niegdyś bogate w chabry 
bławatki, maki i ostrożnie, dziś – w skutek chemizacji rolnictwa – stały się dla pszczół i trzmieli 
pustyniami pozbawionymi źródła pożywienia. Znikają też z naszego otoczenia wielobarwne łąki, 
a z poboczy dróg lipy i wierzby stanowiące dla tych owadów miejsce schronienia i zapewniające 
im pokarm. A przecież owadom tym rolnictwo zawdzięcza swoją pomyślność i bez ich obecności jego 
funkcjonowanie wydaje się niemal niemożliwe. Spośród ok. 100 gatunków roślin uprawnych, 
które zapewniają niemal 90% żywności na świecie, aż 71 jest zapylanych przez pszczoły. 
W Polsce ok. 60 gatunków roślin uprawnych pozytywnie reaguje na obecność owadów zapylających 
(pszczół i trzmieli) zwiększając plonowanie o 10–30%. Wśród nich jest znaczna grupa roślin, 
dla których obecność zapylaczy jest bardzo korzystna, chociaż nie jest niezbędna. Należą tu np.: 
rzepak, rzepik, proso, gorczyca, mak, len, łubin, wyka, groch siewny, peluszka, seradela czy soja. 
Zwłaszcza rzepaki mieszańcowe potrzebują pszczół do dobrego zapylenia. Natomiast drugą grupę 
roślin stanowią takie, których plon jest uzależniony wyłącznie, lub niemal wyłącznie, od obecności 
owadów zapylających, są to m.in: gryka, słonecznik, lucerna, esparceta, drzewa owocowe 
(jabłonie, grusze, śliwy, wiśnie i czereśnie), owoce jagodowe (truskawki, maliny, porzeczki, agrest), 
warzywa (ogórek, pomidor) i inne. Na szczęście coraz większa liczba osób dostrzega nieocenioną rolę 
owadów zapylających w przyrodzie i powoli powraca moda na ogrody w stylu rustykalnym łączące 
cechy estetyczne, użytkowe i ekologiczne ogrodów. Zwracamy się zatem do mieszkańców naszej 
gminy, aby dla zachowania równowagi w przyrodzie połączyli nowoczesność z tradycją i tworzyli 
w swoich ogrodach enklawy dla pszczołowatych zakładając na trawnikach kwiatowe wyspy, a zamiast 
iglaków sadząc krzewy lub drzewa miododajne... 

 
 
 
 

§ 1 
 Organizator Konkursu 

 
Organizatorem konkursu pt. „Najpiękniejszy ogród przyjazny pszczołom w gminie Wola Mysłowska”, 
zwanego dalej „konkursem”, jest  Wójt Gminy Wola Mysłowska. 

 
§ 2 

Cele konkursu 
 
Głównym celem organizowanego konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców 
gminy Wola Mysłowska w zakresie roli i znaczenia obecności owadów zapylających w przyrodzie 
oraz zwiększenie różnorodności biologicznej gminy poprzez: 

- wyłonienie i nagrodzenie najlepiej urządzonego ogrodu przyjaznego pszczołom i innym owadom 
zapylającym jako ogrodu wzorcowego, którego rozwiązania w zakresie aranżacji i pielęgnacji 
będą mogły stanowić źródło inspiracji i gotowych rozwiązań przy zakładaniu podobnych ogrodów 
na terenie naszej gminy, 

- promocję pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych i użytkowych w zakresie 
aranżacji ogrodów przydomowych stosowanych przez mieszkańców gminy, mających pozytywny 
wpływ na zwiększenie bioróżnorodności oraz wizerunek gminy Wola Mysłowska, 

- upowszechnianie wiedzy o roślinach miododajnych zapewniających pożywienie (stanowiących 
tzw. pożytek) dla pszczół i innych owadów zapylających oraz wprowadzanie ich do uprawy, 

- uświadomienie mieszkańcom gminy potrzeby ochrony miejsc bytowania i miejsc stanowiących 
bazę pokarmową dla owadów zapylających (nieużytki, miedze, stare drzewa, ogrody kwietne, 
sady itp.). 



§ 3 
Uczestnicy 

 
1. Konkurs ma charakter zamknięty. Jego uczestnikami mogą być wszyscy pełnoletni mieszkańcy 

gminy Wola Mysłowska posiadający meldunek na jej terenie oraz zdolność do czynności prawnych. 
Uczestnik konkursu musi być właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem nieruchomości, 
na której znajduje się zgłaszany do konkursu ogród.  

2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Urzędu Gminy Wola Mysłowska, a także osoby zasiadające 
w Komisji Konkursowej oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny 
uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia. 

3. Przystępując do konkursu uczestnik przyjmuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu 
oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora na potrzeby 
konkursu i promocji gminy – w tym na publikację wizerunku, imienia, nazwiska i zdjęć ogrodu 
oraz przekazanie praw autorskich ww. zdjęć na rzecz organizatora konkursu. 

 
§ 4 

Zasady konkursu 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie (łączne) następujących warunków: 
 
a) przesłanie do dnia 11.08.2017 r. do godz. 16.00 w formie papierowej lub elektronicznej zdjęć 

ogrodu zgłaszanego do konkursu (nie więcej niż 15 szt.) wraz z formularzem zgłoszeniowym 
na adres: Urząd Gminy Wola Mysłowska, 21-426 Wola Mysłowska 57 pok. nr 9, lub w wersji 
elektronicznej na adres e-mail: oc@wolamyslowska.com.pl, z podaniem: 

 imienia i nazwiska zgłaszającego, 

 adresu korespondencyjnego, 

 adresu e-mail, 

 telefonu kontaktowego; 
uczestnik nie posiadający praw do nieruchomości, na której znajduje się ogród może dokonać 
zgłoszenia wyłącznie za pisemną zgodą właściciela tej nieruchomości. Wysyłając zgłoszenie 
uczestnik deklaruje, że złożone oświadczenia i treści są zgodne z prawdą. 

b) wyrażenie zgody przez uczestnika na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu 
oraz promocji Gminy Wola Mysłowska oraz na opublikowanie jego wizerunku z podaniem 
imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych konkursu, 

c) wyrażenie zgody na publikację zdjęć ogrodu, 
d) udostępnienie ogrodu Komisji Konkursowej w celu jego oględzin i sfotografowania. 
 

2. Przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie i podanie swoich danych osobowych jest równoznaczne 
z wyrażeniem przez uczestnika zgody na ich przetwarzanie przez organizatora konkursu w celach 
promocyjno-marketingowych związanych z konkursem oraz promocją Gminy Wola Mysłowska. 

3. Przetwarzanie dane osobowe uczestnika obejmować będzie następujący zakres: 
a) imię i nazwisko, 
b) adres korespondencyjny, 
c) adres e-mail, 
d) telefon kontaktowy 

4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywać się będzie zgodnie z ustawą 
z  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.i. Dz. U. z 2016 r. poz. 922.). 

5. Uczestnicy konkursu, dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie, wyrażają równocześnie zgodę 
na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach promocyjno-marketingowych Gminy włącznie 
z publikacją ich wizerunku w lokalnych mediach. 

6. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku i zdjęć ogrodu 
zgodnie z niniejszym regulaminem i w zakresie w nim wskazanym jest warunkiem uczestnictwa 
w Konkursie. 

7. Przesyłane zdjęcia powinny przedstawiać najatrakcyjniejsze części ogrodu, gdyż na ich podstawie 
wytypowane zostaną ogrody poddane bezpośredniej ocenie Komisji Konkursowej (wstępna 
selekcja). Dokonując oceny ogrodów Komisja Konkursowa, w uzgodnionym z właścicielem terenu 
terminie, dokona wizytacji zgłoszonego do udziału w konkursie ogrodu. 

8. Każdy z uczestników może zgłosić TYLKO jeden ogród. 
9. Zgłoszenia do konkursu mogą być składane przez właściciela lub współwłaściciela nieruchomości, 



na której zlokalizowany jest ogród bądź (pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody właściciela 
nieruchomości) użytkowników tej nieruchomości. 

10. Materiały nadesłane na Konkurs nie będą zwracane. 
11. W dniach od 14 do 31 sierpnia 2017 r. (dni robocze)  Komisja Konkursowa będzie odwiedzać 

i oceniać ogrody. 
12. Właściciel ogrodu wyraża zgodę na wejście Komisji Konkursowej na teren nieruchomości 

w celu obejrzenia i sfotografowania ogrodu. Komisja Konkursowa skontaktuje się telefonicznie 
lub pocztą elektroniczną z właścicielem ogrodu w celu umówienia terminu spotkania. 
W przypadku braku odpowiedzi na wiadomość e-mail w ciągu trzech dni roboczych lub trzykrotnej 
nieudanej próby telefonicznego skontaktowania się z właścicielem ogrodu bądź gdy właściciel 
odmówi wpuszczenia do ogrodu Komisji Konkursowej uczestnik zostanie zdyskwalifikowany 
z dalszego udziału w Konkursie. 

 
§ 5 

Komisja konkursowa i oceny 
 

1. Ocena zgłoszonych do konkursu ogrodów przebiegać będzie dwuetapowo. W pierwszym etapie 
spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa wyłoni maksymalnie 15 ogrodów, 
które oceni w drodze oględzin terenowych. Wstępnej weryfikacji zgłoszeń (etap I) Komisja dokona 
w oparciu o nadesłane zdjęcia stosując następujące kryteria: 
- ogólne wrażenia estetyczne: 0-5 pkt 
- dobór gatunkowy roślin przyjaznych pszczołom: 0-5 pkt. 

2. Drugi etap konkursu obejmować będzie ocenę przez Komisję Konkursową wytypowanych podczas 
pierwszego etapu ogrodów bezpośrednio w terenie na podstawie następujących kryteriów:  

 aranżacja ogrodu 0-5 pkt 

 rośliny kwitnące przyjazne pszczołom 0-5 pkt 

 dobór roślin zdobiących ogród przez cały okres wegetacji 0-5 pkt 

 elementy dodatkowe: skalniaki, murki kwiatowe, pergole, domki dla owadów 0-5 pkt 

 zagospodarowanie odpadów zielonych na terenie nieruchomości 0-5 pkt 

 ogólne wrażenie estetyczne 0-5 pkt 

Pierwsze miejsce w konkursie zajmie ogród, który zdobędzie największą liczbę punktów w oparciu 
o kryteria wskazane w punkcie 2. Drugie i trzecie miejsce zajmą ogrody które osiągną odpowiednio 
mniejszą liczbę punktów w stosunku do zwycięzcy. W przypadku równej ilości punktów Komisja 
Konkursowa wyłoni zwycięzcę przez głosowanie. 

4. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora. 
5. Członkom Komisji konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie za udział w jej pracach. 
6. Oceny dokonuje się wyłącznie w zakresie kryteriów konkursowych i skali punktowej zapisanej 

w regulaminie. 
7. Komisja Konkursowa nie uzasadnia decyzji i od jej oceny nie przysługuje odwołanie. 
8. Przyznana uczestnikowi nagroda nie podlega zamianie. Nie jest również możliwe odstąpienie 

prawa do nagrody osobom trzecim. 
 

§ 8 
Wykluczenie z Konkursu 

 
1. Brak akceptacji regulaminu konkursu oraz niespełnienie warunków określonych w regulaminie 

powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa 
do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia 
Organizatora do odmowy przyznania lub wydania takiemu uczestnikowi nagrody. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnicy spełniają warunki określone 
w regulaminie konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa. W tym celu może żądać 
od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia 
określonych dokumentów. 

3. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału 
w konkursie, jak również odmowy przyznania zwycięzcy nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał 
nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody. 

 



§ 9 
Koszty uczestnictwa 

 
Wszelkie koszty własne uczestnictwa w poszczególnych etapach konkursu ponoszą Uczestnicy. 
Samo zgłoszenie  ogrodu do konkursu jest dla uczestników bezpłatne. 
 

§ 10 
Nagrody 

 
1. Zwycięzcom konkursu przyznane zostaną nagrody w formie bonów/refundacji kosztów na zakup 

materiałów ogrodniczych (np. nasiona i sadzonki roślin, nawozy, elementy dekoracyjne itp.) 
oraz sprzętu i narzędzi ogrodniczych. Kwoty przyznanych nagród wynoszą odpowiednio: 
I miejsce – 500 zł 
II miejsce – 300 zł 
III miejsce – 200 zł. 
Komisja Konkursowa może ponadto przyznać wyróżnienia uczestnikom konkursu, którzy uzyskali 
odpowiednio mniejszą liczbę punktów w stosunku do laureatów I, II i III miejsca. Komisja może 
przyznać maksymalnie 10 wyróżnień. Wyróżnieni laureaci nagrodzeni zostaną bonem/refundacją, 
o której mowa powyżej o wartości 100 zł. Szczegółowy sposób odbioru nagród (tj. ich formy, 
terminu i warunków określone zostaną w drodze porozumienia z uczestnikami konkursu). 

2. Zdjęcia nagrodzonych ogrodów wraz z podaniem nazwy miejscowości, w której znajduje się ogród, 
a także zdjęcia laureatów konkursu wraz z podaniem imienia i nazwiska zostaną opublikowane 
na stronie internetowej Gminy Wola Mysłowska www.wolamyslowska.com.pl oraz w lokalnych 
mediach. 

3. Zdobywcy nagrody (laureaci I, II i III miejsca) zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie 
bądź drogą elektroniczną. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w miejscu 
i w terminie wskazanym przez Organizatora o czym poinformuje on laureatów Konkursu pisemnie. 
W przypadku nieobecności zwycięzcy podczas rozdania nagród, nagrodę będzie można odebrać 
w siedzibie Organizatora – tj. w Urzędzie  Gminy Wola Mysłowska w godzinach pracy  urzędu.  

 
§ 10 

Zastrzeżenia prawne 
 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 
2. Prawo interpretacji regulaminu bądź rozstrzygania kwestii nieujętych w regulaminie przysługuje 

przewodniczącemu Komisji Konkursowej. 
3. W stosunku do uczestników Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 

Kodeksu cywilnego za oznaczone w regulaminie czynności. 
 

§ 11 
Ograniczenie odpowiedzialności i postanowienia końcowe 

 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych podmiotów 

(np. poczty, przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego lub administratora sieci komputerowej) 
lub działania sił wyższych (np. klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego lub jego groźby) 
nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na niego regulaminem. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę 
przesyłek wysyłanych w związku z prowadzeniem konkursu, jak również za działania operatorów 
internetowych i komórkowych. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe podanie danych, zmianę adresu 
elektronicznego lub za nieprawidłowe lub niepełne podanie informacji, uniemożliwiających 
uczestnikowi udział w konkursie. 

4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Wola Mysłowska oraz na stronie 
internetowej www.wolamyslowska.com.pl. 

5. Konkurs realizowany w ramach projektu „Gmina Przyjazna Pszczołom” i finansowany jest w całości 
ze środków budżetu Gminy Wola Mysłowska. 

http://www.ostrowwielkopolski.pl/
http://www.ostrowwielkopolski.pl/

